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Unwaith; fe ddaeth Seren Bethlern,
Unwaith bu'r Orsedd mewn crud,
Unwaith fe ganwyd Yr Anthem,
Unwaith daeth Tri'n Un i'r byd!

Mae'r tinsel a'r canu yn denu -
mae Santa yn agosau,
plastig wrth doll fydd yn talu
(fory daw'r edifarhaul)

'Run fath yn Asda ac Aldi
Lidle a Morrisons yn dre'
trwrn-dan-ei-sang bob troli
'Unwaith mae'n Dolig, ynte?'

Unwaith
Mae 'tri am bris un' yn Tesco
bost llais deniadol yn glir,
'rhywbeth na allwn fod hebddo'
a'r -wyl a'r hwyl cyn bo hir.

mewn i weld y cynnyrch -
anrheg fach imam efallai!

Pob dymuniad da i ti, Elain,
yn y Siop Patrwm. Galwch i

gernau, cystadlaethau a
gweithgareddau addysgol.

Ceir mynediad hawdd ar y
wefan i wvbodaeth am sawl•
ffacror sy'n yrnwneud a
diogelwch )' ffyrdd a bydd
Carys Ofalus, cymeriad
diogelwch y ffyrdd Cyngor
Gwynedd a'i chyfeillion - Y
Criw Craff - yn siwr 0 ddenu
plant y sir i'r wefan.

Mae gwefan arloesol er mwyn
tynnu sylw a rhoi gwybodaeth
ynglyn a diogelwch y ffyrdd
yng Ngwynedd wedi cael ei
lansio yn Ysgol Gvnradd
Llanrug.

Mae www.dyffgwynedd.net
yn wefan ar gyfer holl
ddcfnyddwyr ffyrdd y sir gydag
adrannau arbennig ar gyfer
plan t ac oedolion yn ogystal a

GWEFAN NEWYDD
DIOGELWCH Y FFYRDD

Cyfarchion Nadolig
o Lanberis, Brynrefail,

Deiniolen, Penisarwaun a
Chwmyglo

+ Eisteddfodau Ysgol Brynrefail,
Gwaun Gynfi a Bethel

Mae gan Elain Angharad 0
Pengwcrn, Stad Nant y Glyn,
sydd yn 9 oed, ddiddordeb
mawr mewn creu pethau hardd
feilluniau, blodau ac eraill, ond
allan 0 bapur! Y rhan fwyaf
ohonynt.

Penderfynodd agor siop fach
yn ystafell fwyta )' cartref. Mi
fydd wrthi am oriau yn paratoi'r
nwyddau a'r hall arwyddion ac
au sydd eu hangen mewn siop.
Penderfynodd gasglu arian ar
gyfer Cymorth Cristnogol i
helpu at ymgyrch 11ifogydd
Pakistan yn dilyn yr
arwerthianr cyntaf, gyda
charedigrwydd teulu a
chyfeillion, ac yn wir, casglodd
swrn anrhydeddus 0 £13.

SlOP
PATRWM
ELAIN

Doedd Sion Blewyn Coch na
Sian Slei Bach ddim yn rhwystr
i geiliog 0 Benisarwaen ennill
prif wobr y da pluog yn Sioe
Genedlaethol y Dofednod yn
Stoneleigh, Lloegr, y mis
diwethaf Dilwyn Green yVv
perchennog )' pencampwr,
ceiliog o'r brid German
Langshan, sy'n frid eiihaf prin,
ond un sydd wedi cynyddu yn ei
boblogrwydd dros )'
blynyddoedd diwcthaf, Ond
mae stori go anghyffredin tu 01
i'r fuddugoliaeth ...

Roedd y ceiliog wedi ei roi ar
fenthyg i gyfaill i Dilwyn 0
Gaergybi, ond tra yno, torrodd
llwynog i rnewn i'w eiddo a
lladd tua hanner cant 0
ddofednod. Penderfynwyd
defnyddio'r ceiliog fel abwyd i
geisio dal y llwynog y tIO nesaf y
byddai'n ymosod, a chytunodd
Dilwyn i hynny ddigwydd gan
na chredai fod Iawr 0 ddyfodol
i'r ceiliog fel un i'w arddangos
mewn sioeau. Roedd ganddo dri
cheiliog arall ar y pryd yn barod
j'w dangos.

Prun bynnag am hynny,
daliwyd y llwynog, achubwyd )'
ceiliog a'i ddychwelyd i
Benisarwaen. A datblygodd y
ceiliog. Yn Stoneleigh enillodd
y ceiliog ei ddosbarth, enillodd
wobr )' bantam gorau o'i frid, ac
yna )' brif wobr o'r gorau o'i
frid.

Canlyniad buddugoliaethus i
geiliog a drechodd Iwynogl

DERYN DAL LLWYNOG
YN BENCAMPWR
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LIll'Z Llonguiyr Ysgol Brynrefail
1930

Pan yrnddangosodd llun 'Ysgol
Brynrefail 1930' yn rhifyn
Tachwedd o'r Eco, chafodd y
canlynol mo'i gynwys hefo'r
llun.

'Tynnwyd y llun tua
dechrau'r 30au gydag Elizabeth
Rhona Thomas (nee Williams)
Newton Street, Llanberis (yn
wreiddiol 0 Gwm y Glo) y Sed
o'r chwith yn y rhes gefn'.

Yn llyfr Matt Pritchard, Tros
B01lt Penllyn mae llun cyffelyb
gyda'r ymadrodd 'Fflal Hu"\\
PU\V' 0 dan }. llun.

Ai criw can actol sydd yn )7
ddaulun?

Cysylltwch a mi os oes mwy 0
wybodaeth gennych.
Yr eiddoch yn gywir

EIFIOl\ ROBERTS

S\Vn y Gwynt
Stryd Padarn

Llanberis
LLSS 4SY

(ffon 01286 870740)

£20: Er cof am y ddiweddar
Megan Jones, Greuor Villa,
Brynrefail; Gertie ac Ellen, 4
Hafan Elan, Llanrug.
£10: Beth a Fred Owen
Garregwen, Llanberis;
Dcrwyn Williams, Morfa
Bychan; Mrs Megan Morris,
Minffordd, Dinorwig; Mr a
Mrs Andre",' Griffith, Tan y
Bwlch, Dinorwig; Mrs Jane
Roberts, Glasfryn, 24 Bro
Waun, Waunfawr.
£5: Derek Roberts, SO Maes
Padarn, Llanberis; Doreen
Roberts, SO Maes Padarn,
Llanberis; Miss Rachel
Rowlands, 19 Rhydfadog,
Deiniolen; Mrs Carys Hage,
Ty 1saf, Ceunant; Mrs
Marjorie Roberts, Bod
Gwilyrn, Cwm-y-glo; Mrs D.
Griffith - un 0 deulu 'Hen
La 11', Deiniolen gynt; Alex
Parry, Porth y Gogledd,
Deiniolen; Gwenda a Victor
Jones, Bryntirion,
Pcnisarwaun.

RHODDION

Cilfynydd, I..lanberis
Diolch yn fawr iawn am yr
ymateb i apel flynyddol bocsys
esgidiau Ymgyrch Plent}'n }'
N adolig. Diolch i bawb a
lanwodd foes llawn 0 anrhegion
i'r plant a fydd yn eu derb)rn
erb)ln )' Nadolig. Bydd plant
me\vn 140 wledydd )"n derbyn y
bocs)'s eleni. Diolch hefyd am
yr holl gyfraniadau ariannol a
dderbyniais at \Vailh ~'r elusen.
l\1ae'r bocsys a dderbyniais i
\vedi eu danfon i Landrillo yn
Rhos. Yno, yn festri capel )'r
EgI\vys FeLhodistaidd, mae tim
o \virfoddol\.vyr yn bI)~sur yn
pacio'r bocs)'s unigol me\.vn
bocsys mwy i'w hanfon dram()r.
Bydd y bocsys a ddanfon\vyd i'r
ysgolion lleol yn mynd trwy'r
gan()lfan yn Llandrillo hefyd.
Diolch yn fa\vr iawn unwaith
eto am bob ccfnogaeth.

JOHN PRITCHARD

YMGYRCH PLENTYN
YNADOLIG

Annwyl Olygydd,
Cawsom y fraint 0 fod yn
bresennol yn Neuadd Ysgol
Brynrefail i fwynhau arlwy
amheuthun 0 ddoniau lleol vn

•

ystod yr eisteddfod. Braf oedd
gweld cyrnaint 0 blant a phobl
ifanc y ddau ben tref ac
ardaloedd craill 0 fewn
Cyrnuned Llanrug yn cymryd
rhan - ac yn mwynhau cymryd
rhan.

1V1aeangen diolch ar goedd i'r
perfforrnwyr ifanc, ond hcfyd i
drefnwyr yr eisteddfod, i'r
hyfforddwyr ae i'r rhieni a
ofalodd fod eu plant yn
mvnvchu'r vrnarferiadau.. - .

Mae edrych ymlaen eisoes a[
steddfod )' flwyddyn ncsa!

N.\IN ATJ\(l)
Gol.:(Cafwj1d em» a

cltyfeiriad y llythyruiyr).

EISTEDDFOD LLANRUG
ACHWM YGLO.

Dylai pawb sy'n dymuno
cymryd rhan ymgynnull wrth
ymyl Institiwt Niwbwrch am
1.30 o'r gloch. Cyn hynny yn y
bore caiff torchau eu gosod ar
gofgolofn Llywelyn y tu allan i
swyddfeydd Cyngor Gwynedd
yng Nghaernarfon am 11.00 o'r
gloch.

Gobeithir gweld yn y
seremoniau hyn pawb sy'n
meddwl ei bod yn bwysig
coffau'r Cymry a gollodd eu
bywydau wrth ymladd dros
ryddid i Gymru.
Yr eiddoeh yn wlatgar

CIIRIS SCIIOEN
Penygroes
Gwynedd

f, 2 awr am 00s 1

J~lireWilliams

DRIVING SCHOOL
07922121226

~'Kaig\..m e~YJO~'f f«J

Annwyl Olygydd,
Yn awr mae Tachwedd l1eg
wedi mynd heibio a choffau'r
rhein)' a gollodd eu bywydau
wrth ymladd dros Brydain
hoffwn aigoffa pawb am
ddiwrnod coffa eto i ddod.

Ar Ragfyr 11, 1282, lladdwyd
Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog
Cymru, ynghyd a miloedd o'i
filwyr yng nghyffiniau Cilmeri
wrih ymyl Llanfair ym Muallt

I
yn ymladd i gadw Cyrnru yn
rhydd 0 Ormes Lloegr,
Claddwyd corff J ..lywelyn yn
Abaty Cwrnhir, Aethpwyd ali
ben i Lundain fel troffi. Credir i
gyrff ei filwyr orwcdd mewn
bedd torfol 0 dan gwrs golff
Llanfair yrn Muallt.

Fel sy'n digwydd bob
blwyddyn ers 60au'r ganrif
ddiweihaf coffcir )7 trychineb
hwn yn hanes Cymru trwy
gynnal sercmoni yng Nghilmeri
ar y dydd Sadwrn agosaf i
Ragfyr IIeg syn digwydd bod
yr union ddyddiad eleni.
Cynhelir hefyd ar ddydd SuI,
Rhagfyr 12cg seremoni coffau
yn Llys Rho yr, olion un 0
lysoedd Llywelyn, ar gyrion
Niwbwrch ar Ynvs Mon

J

COFFA CILMERI

Diolch yn fawr iawn am bob
ymateb a gefais i'r cais oedd
gennyf }7 mis diwethaf am gopi
sbar 0 un 0 rifynnau dechrau'r
flwyddyn yr Eco.

Cefais sawl galwad ffon gan
gyfeillion oedd yn cynnig copi i
mi. Rwy'n ddiolchgar iawn i
bawb a aeth i'r drafferth i
gysylltu a mi. Rwy'n falch 0
ddwcud bod gennyf set gyflawn
o ol-rifynnau'r Eco unwaith eto.
Diolch yn fawr iawn
ELWYN SEARELL JO"JES

Dwyfor, Nan t Peris

Oyddiad Plygu Ble--
Rhagfyr 16 Ysgol Brynrefail

Dyddiad Copi i Law-
Rhagfyr 5

Rhlfyn

Nadohg

.......
DVI)DIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO')

•

V RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r

golygyddlon perthnasol

NOS SUL, 5 RHAGFYR
OSgwelwch yn dda

Oaw'r rhlfyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, 16 RHAGFYR

Dyddlad Gosod
Nos SUL, 12 RHAGFVR
Sefydliad Coffa Llanrug,

CAOEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geralnt Ells

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 YOdel, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)
glasgoed@hotmail.com

TREFNYDD HYSBYSEBION
Eiflon Roberts, Swn-y-Gwynt.
Llanberis (870740)
eifionroberts 132@btinternet.com

TREFNYDD ARIANNOL
Garonwy Hughes, Eithinoq, 14 Atan
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD BWNDELU
Marian Jones, Minallt, 7 Brc Ehdir,
Oinarwig (870292)

GOHEBWYR PENTREFI

DEINIOLEN: Nla Gruffudd (872133)
BETHEL: Geramt Ells, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lown Prys Roberts
Williams Godre r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Halan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunan! (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DINORWIG: Marian Jones Minallt.
7 Bro Ehdrr Dlnorwlg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eirion Roberts.
SWn-y-Gwynt (870740)
lLANRUG: Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: LUnos Jones 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts, Pantalon,
Waunlawr (650570)

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf

LLANRUG LL55 4BA
Straeon ae erthyglau ar e-bost i

alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE
neu: ecorwyddfa@gmail.com

SWYDDOGION A GOHEBWVR
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Argraffwyd gan wasg Owyfor
Penygroes 01286 881911

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.



MYNEDIAD AM DDIM
Bydd Casgllad Tuag At Y,.Ambiwlans Awyr Cymru

~J

2o'rglOCh OVOD SUL
RHAGFVR 12 ~@1l@

IVIVNVDD GVVEFRU
--- (L(LA)f\!l ....:~~ .....
Seindorf Arian Deiniolen
Cor Meibion Dyffryn Peris
Eitemau Gan Artistiaid Lleol

AR WERTH NAWR!
Ar gael yo eich siopau lIeol £15.99

Neu archebwch drwy ffonio Cwmni Oa
Einir: 01248 671167 Ann: 01286 685300

post@cwmnida.co.uk

Cyfle arbennig i wrando ar chwech 0 Straeon donola' Harri Parri yn
cael eu perfformio gan John Ogwen. mewn boes 0 dri cryno ddisg.
Recordiwyd yn fyw 0 flaen cynulleidfaoedd ar hyd a lied Pen Llyn

STRAEON HARRI PARRI gyda
JOHN OGWEN ar GRYNO DDISG!

CHWILIO AM YR
ANRHEG NADOLIG PERFFAITH?

•
Da iawn chi, bart; canu Lleisiau Llanbabs a fu'n cystadlu yn .\If u/yl
Cerdd Dant am y lro cyntaf eleni. BZt0111 /le[vd yl'l cystadlu yn EIsteddfod
D:vffiyll Oguien yl'L ddiweddar. Hoffair plant all' rheini ddiolch. i Lindsey
ac Bieri am eZI Jz)1forddi.

.:s:~:HFFONIWCH "KATY"- 819011

*GOLEUADAUIR GOEDEN NADOLIG YMLAEN
*TAlTH LAMP DRWY'R STRYO FAWR*SAMBA BAND *CANU CAROLAU*Sion Com Yn Bresennol gyda chymorth y "Bwrdd Crwn"

*SIOPAU'R STRYD FAWR AR AGOR YN HWYR
*STONDINAU CWN POETH • BBQ • TOMBOLA*ARDDANGOSFEYDD 0 POI TAN A MARTIAL ARTS

- ~.-----------------

~ STRYD FAWR LLANBE IS
6.30 Nos lao Rhagfyr

gyda nhw, ac yn aros rnewn
gwestai a rneysydd carafannau
lleol. Mae arian yn cae I ei
wario'n helaeth vn lleol. A•
busnesau lleol syn elwa. and
mae codi dirwy 0 £35 am barcio
yn ddigon i arnryw ohonynt
feddwl ddwywaith cyn
dyehwelyd. ani ddylid dangos,
yn ystod y ddau achlysur
rhyngwladol hwn, beth ywr
gwir groeso sydd i'w fwynhau
yn Llanberis a'r ardal? ani
ddylai swyddogion Cyngor
Gwynedd anfon wardeiniaid i
reoli traffig ae i geisio llcddfu
rhywfaint ar )' probJernau ar ~T

ddau ddiwrnod yn hytrach na
dirwyo hcb Ieddw I ddwywaith?
Yn ystod yr wythnos yn dilyn
Marathon Eryri, cyhocddodd
Cyngor Gwynedd fod parcio am
ddirn yn holl feysydd pareio
Caernarfon yn ystod y cyfnod
yn arwain at y Nadolig. A'r
rheswm am hynny? Hybu
busnes lleol. Rhyfedd 0 fyd!

Do, fe welodd swyddogion
Cyngor Gwynedd yn dda i
anfon }' wardeiniaid traffig i
Lanberis ar ddiwrnod
Marathon Eryri a dangos y
math 0 groeso sy'n aros
yrnwelwyr ddaw i'r ardal iwario
ar fusnesau lleol. Gyda bron i fil
a hanner 0 redwyr, eu ieuluoedd
a'u cefnogwyr yn dylifo i mewn
i'r pentref dros y penwythnos
olaf ym mis Hydref, reg gofyn a
oedd digon 0 lefydd parcio ar
gael yn Llanberis iddynt. Ac os
nad oedd, yna blc gallai'r
gweddill barcio ar 61 i'r
meysydd swyddogol (ac
answyddogol) lenwi?

Cafwyd yr un gwyn yn union
yn dilyn penwythnos Ras yr
Wyddfa. Dyrna ddau
ddigwyddiad 0 bwys yn y
calendr chwaraeon: dau
ddigwyddiad sy'n denu
athletwyr rhyngwladol i'r ardal.
Mae'r mwyafrif helaeth
ohonynt yn dod a theuluoedd

CROESO I LANBERIS ...
... a dyma eich bil am £35

Rahill, Gel/lin Bryn, Gee/lill lfj1n a Dian. Beca, Llinos, Lleucu a Ceri.

PLANT Y FRO YNG NGWYL CERDD DANT GLANNAU MENAI

.................- ----------~~----------~~~~~~~~-~~~============~==~===========--



Uuniau 0 bob math ar gael ar y safle
Prisiau Rbesymol

Arddangosfa 0 luniau gwreiddiol
gan Artistiaid Ueol

o EL
CWM

~~ Cwm-y-glo
FionIFfacs: (01286) 870882

Gwasanaeth Fframio

Nabolig iLlawen a
ilwUbbUn Newgbb
Ilba obbi wrtlt

Richard S. Humphreys

eu casglu a'u hanfon i Eurgain
haf, Swyddog Cyhoeddusrwydd
yr Elusen.

Y mae cardiau Nadolig y
mudiad ar werth am £2.50 y
pecyn a £3 am ddyddiadur 2011.

Llongyfarchwyd Helen Parry
ar aeblysur ei phen-blwydd
arbennig a dymunwyd yn dda i
Sian Emyr ae Elin (mab Carys a
Rolant Wyn) ar eu priodas yn
ddiweddar.

Gwestai'r noson oedd Luned
Rhys Parri yn son am ei dawn 0
weithio gyda sbwriel. Yn
wreiddiol 0 Lansannan, mae
bellach yn byw ae yn gweithio yn
Y Groeslon. Gan weithio mewn
cerfluniau rri dimensiwn mae'n
creu cymeriadau bywiog sy'n
adrodd stori. Drwy ddylanwad
diwylliant Cymru mae'r gwaith
yn dwyn i gof ddelweddau 0 bob!
yn eu bywydau bob dydd sy'n
ami yn ddoniol ac yn hwyl.

Defnyddia ddefnyddiau
cyffredin fel tun [foil, cardfwrdd,
papur a gwifren a'u cyfuno a
phaent i greu delweddau sy'n
cyfleu atgofion o'i phlen tyndod
a'i chefndir yng nghefn gwlad a

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POD ACHLYSUR

* Cig 0 ffermydd Ileol
* Pam·on rhwng 40 a 400!

• Gyda saws afal a shvffin me~vn
rholiau

• Efo salad hefyd os dymunwch
DEWCS, MAE D'N FLA5US!

CYS) lltwch a
JOHN BRYNAFON

LLANRUG
YDYN (IC ~r675190 /673188
Ffbn svmudol 07798 718188,
Cwefan: wwwydyndg.co.uk

o amgykhy goedcu os bydd y ly\\I)ldcl.yn Coil iatau nell tel arall tu fewn
Croe 0 (ynnes i Bat\lb

~1)lnedjildf I

newch iymuno cl ni iddclthili I \ddohggydc1

Cawla Chan
)'t1g NgllartrefY Bal1(1, tfordd Glanmoelyn.llanrug

N(}s lau, lUIAGFY]~16,at1170()y.~1.

SEINDORF ARIAN LLANRUG
NOSON 0 GAROLAU A CHAWL

GWASANAETH llEOL AR GYFER
PARTJON • PRlODASAU

PEN-BLWYDD
BEDYOD • DAWNS • GWYlIAU

cerdyn addurno, 5 teisen fechan,
arl unio, gosodiad blodau
ffug/sidan, clustog a blodau ar
gyfer priodas. Cynhelir Cwrs Celf
yn y Royal Oak, Betws y Coed ar
29 lonawr 2011.

Roedd pawb 0 blaid cefnogi
'Llythyr Cefnogi S4C'.
Cynhaliwyd Cwis Hwyl
Cenedlaethol y Mudiad. Cyfarfu
Rhanbarth Arfon yng Ngwesty'r
Seiont Manor nos Wener, 19
Tachwedd am 7.30. Diolehir i'r 9
aelod a aeth i gynrychioli'r
gangen. Llongyferchir cangen
fechan Rhiwlas ar ennill y
gystadleuaeth yn genedlaethol a
hynny am yr eildro. Bu lona, un
o dim Rhiwlas, yn aclod ffyddlon
o'r gangen hon eyn ymuno a
changen Rhiwlas.

Dosbarthwyd taflenni Achub
y Plant i bob aelod. Mae mudiad
Mcrehed y Wawr am i'r aelodau
gasglu hen Ifonau symudol a
chetris inc fel y gall yr elusen eu
hailgylchu i godi arian i helpu
plant ledled y byd. Gellir eu
hanfon at swyddogion
Rhanbarthol neu swyddogion y
eanghennau neu gall Ann Ifans

Roedd dau frawd, aelodau ifanc 0 Fand Llanrug, yn amlwg yn
Eisteddfod Rhanbarth Eryri o'r Ffermwyr Ifanc yn ddiweddar,
Dyfrig Owen oedd yn canu'r corn gwlad yn ystod serernoni'r
cadeirio, a'i frawd ieuengaf, Gerallt, ddaeth yn fuddugol ar yr
unawd offeryn chwyth pres dan 2Sain oed - ac yntau ond yn bedair
ar ddeg. Llongyfarchiadau i'r ddau ohonynt.

_~4
STEDDFOD Y FFERMWYR IFANC

-1-

9 Hafan Elan, Nadolig I ..lawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w
ffrindiau a chyrndogion gan na
fydd yn anfon cardiau Nadolig
eleni. Dio1eh hefyd ibawb am eu
earedigrwydd yn ystod ei hamser
yn Ysbyty Gwynedd ac Eryri.

Yn yr un modd, fe ddymuna
Genie ac Ellen, 4 Hafan Elan,
N adolig Llawen a Blwyddyn
newydd Dda i'r teulu, ffrindiau a
chyrndogion gan na fyddant yn
anfon cardiau eleni.
SEFYDLIAD COFFA - CLWB
CANT. Enillwyr mis Hydref: 1.
Mrs Elizabeth Roberts,
Bontnewydd; 2. Charlotte Evans,
9 Nant y Glyn; 3. G. Davies. Bod
Awel.
PLAID CYMRU - CLWB
CANT. Enilllwyr mis Tachwedd:
1. Geraint Jones; 2. Vera
Williams.
PROFEDIGAETHAU.
Cydymdeimlwn a Sion a Nan
Humphreys, Siwan, Gwennan a
Guto, Pant, Bryn Gwyn, Tan y
Coed air holl deulu, yn eu
profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl iawn, sef Mrs E.lv1.
Humphreys.

Hefyd bu farw Mrs Heulwen
Williams, 5 Glan Moelyn.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant a
Lynne a John, Colin ac Olwen a'r
wyrion a'r wyresau. Hefyd ei
brawd a'r teulu 011. Bydd yn
golled fawr i'r teulu ae i sawl un
o'r pentrefwyr gan fod Heulwen
wedi trwsio, ailwarnpio a chwiogi
cymaint 0 ddillad er mwynhad
iddi hi ei hun yn bennaf.
MERCHED Y WAWR.
Estynnwyd croeso cynnes i bawb
gan y Llywydd, Menna Williams,
a hynny ar nos on finiog oer.
Cychwynnwyd gyda Chan y
Mudiad. Dymunwyd gwellhad
buan iMair Huws a Helen Parry.
Cydymdeimlwyd a Nan
Humphreys 0 golli ei mam yng
ngh yfrai th, Llongyfareh wyd
Myfanwy Parry ar ddod yn nain
i'w chweched wyres, sef merch
fach Iwan a Laura.

Thema 'Blodau' yw
cysiadlaethau Llanelwedd,

PLAID CYMRU. Daeth aelodau
a chefnogwyr Plaid Cymru yn
Llanrug at ei gilydd nos Fercher,
Tachwedd 24, iNoson Goffi yn y
Scfydliad Coffa, a chafwyd noson
ddifyr yn gwerthu a phrynu a
sgwrsio uwchben y coffi, Gwnaed
elw da ar y noson, a bu pawb yn
hynod 0 hael gyda'u cyfraniadau.
Os collodd rhai y cyfle igyfrannu
at y gangen, nid yw'n rhy hwyr, a
bydd y Trysorydd, Meirwen
Lloyd, yn faleh iawn 0 glywed
gennych. Braf oedd gweld y
Cynghorwyr Charles Jones a Pat
Larsen yn bresennol. Dioleh yn
arbennig i Mair a Meirwen am
ddarparu'r coffi, i Vera a Carrie
am ofalu am y raffl, ac i Phyllis
am lywio'r noson.
CAPEL Y RHOS. Dyma drefn
yr oedfaon ar gyfer mis Rhagfyr
5: Y Gweinidog
12: Dr. Huw Tegid Roberts
19: Oedfa Nadolig
26: Cyfarfod Gweddi
BABIS NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i'r
canlynol:
Ellen (Bryn Moelyn) ac Anthony
ar enedigaeth Seren Dwynwen,
ehwaer facb i Elis a wyres i
Gordon ae Ann Davies.
Tarni a David Ellis, Bone, ar
enedigaeth mereh fach, chwaer
newydd i Ben ac wyres i Hari a
Rose Jones, Glanffynnon a Phil a
Margaret Ellis, Nantperis.
Gwenlli a Shaun ar enedigaeth
Cynan, wyr arall i Eddie a
Rhydwen Pugh a Gill a'i gwr,
Nia a Colin, gyda merch faeh,
Mali, wyres newydd i Jude a
Harry a Nerys a John Richard.
Llongyfarchiadau mawr i bawb a
phob dymuniad da iddynt.
CYFARCmON NADOLIG.
Fe ddyrnuna Gwilym Williams,
Bryn Eifion, Ffordd yr Orsaf,
N adolig Llawen a Blwyddyn
Newydd ddedwydd i bawb ym
Mro'r Eco. Ni fydd yn anfon
cardiau Nadolig eleni ae fe fyddai
yn ddiolchgar i bawb beidio ac
anfon iddo yntau, Diolch yn
fawr,
DYM UNA Grace Wynne Jones,

--=-

LLANRUG
Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
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Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd

Dda i bawb

CWM-V-GLO

Nadolig
Llawen a
Blwyddyn
Newydd
Dda oddi wrth bawb yn

bwyd. Cewch luchio pot neu
beintio pot a threfnir taith 0
amgylch y gweithdy, yna cewch
baned yn y caffi - mae rhywbeth
ibawb.

Bydd elw y diwrnod yn mynd
i Ysgol C,Vl1l y Glo. Dewch yn
llu j ddathlu ac i fwynhau y
diwrnod arbennig hwn. Am fwy
o fanylion cysylltwch a Barbara
ar 01286 871931.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Awen ac
Aaron, Caedelyn, ar enedigaeth
eu merch fach, Lois Elen Aaron.
GWELLHAD BVAN.
Anfonwn ein cofion at Mrs Mair
Williams, Elidir View, Bwlch, a
hefyd Mrs Gaynor Jones (Carreg
y Fran gynt) sydd ar hyn 0 bryd
yng nghartref Nyrsio Cerrig-yr
Afon, Y Felinheli.

Ailddechreuwyd ein
cyfarfodydd ar 21 Medi pryd y
Gweinyddwyd y Cyrnun
Bendigaid yn Eglwys Sant Mair
Caemarfon gan y Ficer, Parch
Jeffrey Hughes. Ar oj y
gwasanaeth cafwyd 11uniaeth
ysgafn a thrafodwyd materion
perthnasol gan yr ysgrifenyddes,
Auriel Howel.

Yn ysrod yr haf dathlu pen
blwydd eu priodas wnaeth rhai
o'r aelodau ac felly pnawn 0
ddathlu gafwyd yn 'Feed My
Lambs' ar 19 Hydref

Cafwyd y Cyfarfod Blynyddol
ar 16 Tachwedd }'O 'Feed My
Lambs' a Dechreuwyd gyda
gwasanaeth byr. Darllenwyd
cofnodion o'r cyfarfod a gafwyd
y llynedd a phasiwyd eu bod yn
rhai cywir, Trafodwyd rhai
materion. Eil-etholwyd y
swyddogion am Ilwyddyn arall.

Bydd y cinio Nadolig ar 9
Rhagfyr yn y Clwb Golff,
Caernarfon, a gwasanaeih 0
Garolau )'11 EgI\V)'s Sant Mair ar
14 Rhagfyr am 2 o'r gloch.

Terfynwyd y cyfarfod trwy
adrodd y Gras yn Gymraeg a
Saesneg.
Mae CROCHENDY PIGGERY
POTTERY yn dathlu 2S
mlynedd mewn busnes yng
Nghymru gyda diwrnod 0
ddathlu ar Sadwrn, 4 Rhagfyr, 0
11 )' bore hyd 4 y prynhawn ac
)'0 lansio saflc we newydd.
Mynediad yo rhad ac am ddim a
bydd crefftwyr lleol yno gyda
chrefftwaith arbennig, yn
ogystal bydd anrhegion
diddorol ar werth a stondinau

•
G\'O

~'{c\N ()A3()I'\.C~,.s '01
c.~r ue~\

~~ \a(\GO 0(\', \; HEFYD YM
C\!'JS ~\ MECWS PEN Y BRYN

~'e LLANBERfS Ff6n: Llanberis 870268
70 STRYD LLYN CAERNARFON Ff6n: 675526

Ar Gyler Eich Holl Anghenion Gwres A Plymio
Gwaith proffesiynol o'r safon orau pob amser

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

CWM Y GLO-

Gulf
AM BETROL, DEISEL
OLEW AC AMRYFAL

ANRHEGION MODURO

cynllunio i ddymchwel estyniad
un llawr to fflat presennol
ynghyd a chodi estyniad to pits
mwy 0 faint yn ei le ar ochr Glan
Llyn, Pont Rhyddallt, Llanrug.

• Holi'r Adran cynllunio
ynglyn a datblygiadau yn
Awelfryn, Tanycoed a Bryn
Llan, Llanrug.
• Rhoi grant 0 £700 i Eco'r
Wyddfa.
• Materion parcio:

• Trafod y posibilrwydd 0
gael llinellau melyn dim parcio
yn Llanrug, yn enwedig 0
gwmpas Elaine's ar Ffordd yr
Orsaf.

• Holi'r Adran Briffyrdd
ynglyn a ceir yn parcio lU allan i
dai Pen )' Cae, Ffordd Crawia
gao fod hyn yn peri trafferth
oherwydd bod y ffordd mor gul
yn y rhan honno.
• Ysgrifennu at Un Llais a
gofyn iddynt roi dyfodol S4C, St
Athan a chau Swyddfa Basport
Cymru ar raglen y cyfarfod nesaf
gan bod cymaint 0 bryder fod
Cymru yn colli allan gymaint ar
hyn 0 bryd.

Penderfyniadau cyfarfod 1ge9 0
Hydref 2010.
• Cyfethol Delyth Tomos yn
aelod ar gyfer ward Ceunant.
• Ysgrifennu at gwrnni BT i
ofyn beth oeddynt am wneud
gyda ciosg Tan y Coed gan fod
golwg arno ers peth amser
bellach.
• Peidio a phlannu cenin pedr
eleni ond archebu bylbiau yn
gynt y flwyddyn nesaf.
• Penderfynwyd ar steil a
chynnwys logo ar gyfer y
Cyngor.
• Dcrbyniwyd dyfynbrisiau gan
Menter Fachwen am fun metel
mewn gorchudd pren gyda chlo
ac am edrych ar 01 y blodau ar
gae chwarac Cwmyglo.
• Cyfarfod Meic Williams o'r
Llewod ynglyn a symud go] ar
gac chwarae Pwll Mocl)rn a
Dylan Jones 0 Gyngor Gwynedd
i drafod y traffig ar Ffordd
Glanmoelyn.
• Mynd allan idendr torri gwair
yn mis Ionawr,
• Materion cynllunio:

• Dim gwrihwynebiad i'r cais

Cyngor Cymuned Llanrug

i'w gorchuddio. Roedd y casgliad
o esgidiau yn weddus i unrhyw
Sinderela!

Mae arddangosfa 0 waith
Luned ymlaen hyd ddydd Sul, S
Rhagfyr, yn 'Galeri' Betws y Coed
o 2.00 hyd S.OO

Diolchwyd i Luned gan y
Llywydd. Roedd pawb wedi
mwynhau eu hunain yn creu a
thrawsnewid deunyddiau
cyffredin yn ddarn 0 gelf hyfryd.
Diolch hefyd i genod
Penisarwaun am wneud y baned
a llongyfarchiadau i Megan
Roberts ar ennill y raffl.
Gwestai Rhagfyr 14 fydd Arfon
Gwilym yn olrhain hanes Iy
Canu Plygain.

threfi Cymru. Mae wedi treulio
rhan helaeth o'i gyrfa fel artist
preswyl mewn nifer 0 ysgolion.
Drwy arddangos yn genedlaethol
mae Luned wedi ennill dwy
wobr yn Eisteddfod
Gcncdlaethol Cymru ae enillodd
Dewis y Bobl yn Eisteddfod
Dinbych 2001.

Roedd ganddi gasgliad gwych
o wahanol Iathau 0 esgidiau wedi
eu gwneud 0 gardfwrdd, weiren
den au, glud a phaent ac roedd y
lluniau 0 bobl yn eu bywydau
bob dydd yo wledd i'r llygaid.

Fe fwynhaodd pawb y dasg 0
greu esgid plen tyn gyda
chardfwrdd, weiren denau i gael
siap, tap selo, glud ac yna paent
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• Gwyliau Prydeinig a Chyfandirol. __--<:~~~
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar
gyfer lIogi preifat.

• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.

• Adran teithiau grwp - yr holl drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a Iiong, teithiau, archebiadau theatra
digwyddiadau

strydoedd hyn iIyw i'r tai cyngor
newydd. Mae'n bosibl fod eu
disgynyddion yn parhau i Iyw
yno hyd heddiw,
o fewn ychydig ddyddiau i

dderbyn y llythyr gan Mrs Jennie
Williams, daeth Mr JOM
Maldwyn Jones 0 Fcrhel
(Deiniolen yn wreiddiol) ar y
ffon. Adroddodd yntau hanes
digon tebyg am ardal y Batri yn
Neiniolen, ond roedd ganddo un
ychwanegiad diddorol am Castle
Buildings. Dywedodd fod
posibilrwydd i waith poielu
diodydd fod yno ar un cyfnod, ac
i boteli gwydr (yr hen rai gyda
rnarblen yn eu gyddfau) gael eu
darganfod gyda'r enw 'Castle'
wedi ei ysgrifennu arnynt. Tybed
a fu gwaith o'r fath yn Neiniolen
ar un cyfnod, fel ag y bu yn
Llanberis?
Bank Place, Deiniolen
Yn 01 Mrs Williams, roedd
Lloyd's Bank yn arfer dod i'r
pentref bob dydd Llun i gynnal
busnes. Roedd yn defnyddio
rhan o'r Central Stores. Siop
oedd hon oedd yn gwerthu pob
dim al ddefnydd )' pentrenvyr, a'r
pcrchennog oedd Mr C.H.
Thomas. S,1lludodd yn

Street roedd pedwar 0 dai eraill,
sef Baptist Street, ac un ty ar ei
ben ei hun yn wynebu'r Elidir,
Roedd cefn .hwn tuag at Marian
Terrace. 0 flaen Baptist Street
roedd dau dy o'r enw Tai Gerddi.
Roedd y rhain yn cael eu galw
felly ohcrwydd mai'r ddau yma
oedd yr unig dau a gardd yn y
rhan hon o'r pentref.

Yn 01 Mrs Williams, roedd
Johnnie Hughes yn cad\-v garej
yn ymyl Tai Gerddi, ac yn rhedeg
bysus oddi yno i'r chware1 ac i
Fangor. Mewn amser, adeiladodd
garej arall yn is i lawr yr allr.

Mae Mrs Williams yn cofio
adfeilion VT hen Dai Batri. Batri,

Buildings oedd yr enw, ond nid
ywn cofio clywed son am Castle
Buildings 0 gwbl. Yn Batri hefyd
roedd Lodiin Grot. Yn 01
traddodiad, bu llofrudd yn aros
noson yno cyn cael ei ddal, ond
roedd hynny ymhell cyn i Mrs
Williams gael ei geni. Tybed faint
o wir sydd yn y traddodiad
hwnnw? A phwy tybed oedd y
llofrudd?

Pan adeiladwyd siadau Pentre
Helen a Hafod Oleu c)'n yr Ail
Ryfel B~rd, symudodd llawer 0
deuluoedd yr hen dai a'r hen

Mae'r llun y mis hwn yn dangos rhai 0 ferched l ..lanrug, ac mae'n
amlwg fod rhyw fath 0 gyflwyniad yn digwydd, Cafwyd rhai enwau,
sef Mrs Storer (a fu'n cadw siop ar y Sgwar); Miss Hughes, Bryn
Moelyn; Miss Megan Pritchard; Mrs Pritchard, Bron Eryri, a Mrs
Morgan Jones, Bronallt. Ond beth yw'r achlysur, a ph\vy Y"V
gweddill y merched yn y llun?

LLUNIAU LLANRUG

01248 679093

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio 'n costio dim i gael pris

12 Llys Castan, Pare
Menai, Bangor LL57 4FH.

Harddwch eich cartref gyda

Roedd dulliau radio-carbon yn
dangos fod yr adeilad hwn yn
debygol 0 fod wedi ei godi neu ei
addasu tua canol }T ail ganrif ar
bymtheg, Cafwyd gerllaw, ddam
o grochenwaith yn dyddio o'r
cyfnod hwn, yn ogystal a thair
pedol merlyn, darnau 0 blwm a
botwm copr.

Mae dwy nodwedd gron
gyfago yn debygol 0 fod yn
sylfeini tas - unai i gadw bwyd i'r
anifeiliaid neu i storio rhedyn ar
gyfer gwelyau. Ond mae ambell
un yn awgrymu fod a wnelo'r
rhain a'r ffaith fod Bwlch
Llanberis yn llwybr pwysig ar
gyfer trafnidiaeth gynnar -
anifeiliaid pwn, neu borthmona
cynnar - ac felly ei fod yn lle i
storio bwyd i'r anifeiliaid.

Anodd penderfynu a oedd
pobl yn byw yno gydol y
flwyddyn neu ar gyfnodau'n
unig, ond roedd )' safle'n cael ei
ddefnyddio'n rheolaidd hyd yr
ail ganrif ar bymtheg, Yna, 0
ganlyniad i oeri yn )7 hinsawdd,
a thywydd gwlypach yn dod yn
f\V)1 aml, mae'n bosibl i'r safle
gad ei adael. Mae'n bosibl fod y
coedlannau wedi darfod 0
gwmpas yr un cyfnod befyd, a'r
rirwedd agorcd, noeth sydd yn
arnlwg heddiw, wedi datblygu.
Digon posibl mai fel hafoty yn
unig y defnyddiwyd y safle ar 01y
cyfnod hwn.
Tai Castell, Jervis Street a
Thai Gerddi, Deiniolen
Llawer 0 ddiolch i Mrs Jennie
Williams, Rhydfadog, Deiniolen,
am ateb llawn a gyda throad y
post bron iawn. Roedd yr holl dai
byn yn ardal Lon Batri. Ar y tro
o'r Ion fawr i lawr roedd rri 0 dai
a elwid yn Tai Castell. Yna, roedd
Jarvis neu Jervis Streel, gyda
ped\var 0 dai. Gefn-gefn a Jar"is

Mae cryn waith archeolegol wedi
ei wneud yn ysiod y degawd
diwethaf ar hen ffermdai yn
ucheldiroedd Cymru, gan
gynnwys hafotai. Gwnaethpwyd
un arolwg 0 fewn ein hardal ni,
sef safle cynnar Ynys Errws ym
Mwlch Llanberis. Defnyddiwyd
dulliau dyddio a radio-carbon ar
y safle, gan archwilio golosg,
hadau a manion gwastraff eraill a
ddarganfuwyd.
Ynys Ettws
Mae'r salle yn uchel i fyny; tua
200 metr uwchlaw llawr y
dyffryn, ac yn cynnwys dau
adeilad hirsgwar, Mae
archeolegwyr yo cyfrif y safle fel
enghraifft glasurol 0 dy llwyfan a
hafory cynnar yn gysylltiedig a
phorfeydd yr haf 0 fewn yr
adeilad cyntaf cafwyd carreg
wastad ag 01 llosgi arni;
rystiolaeth 0 bosibl mai dyma'r
aelwyd. Roedd golosg 0 fedwen a
derw ar y safle, yn ogystal a pheth
pren collen. Cafwyd hefyd hadau,
dail iafol, dail mwyar a darnau 0
esgyrn wedi eu llosgi. Roedd
profion radio-carbon yn dyddio'r
rhain itua canol y drydedd ganrif
ar ddeg.
o amgylch y safle roedd olion

cloddiau pridd, a godwyd 0
bosibl i roi cysgod rhag y gwynt.
Roedd y ffos )'ITl mon )' clawdd
pridd yn traenio'r safle. Unwaith
eto, 0 fewn y clawdd cafwyd
tystiolaeth 0 goed derw, bedw,
gwem ac onnen. Awgrymai hyn
fod coedlannau yn tyfu yma yn y
cyfnod cynnar hwn.

Mae'r ail adeilad yn
ddiweddarach, ac yn dangos
olion 0 lawr wedi ei balrnantu a
chcrrig gwastad, gan gynnwys lIe
tan yn y gornel. Roedd hef)ld
a\vgrym fod rhan o'r lla\vr \vedi ei
godi fel pe bai i ddal gwely.

HEN
FFERMDAI
HEN HAFOTAI?



BOSCH Car Service

N LL552BD

,-BOSCH
Service

•

Croesawu adar i'ch gardd
Diolch i gran [ gan Cad\v
Cymru'n Daclus mae Gr\\'p
LI\vybrau Gv.·)'rfai a Chl\l,Tb
Natur Waunfa\vr yn cydweithio
i godi hl)'chau nythu 0 g\vmpas
)T pentref. Hoffech chi groesawu
reulu 0 dit\v Tomos las i'ch
gardd? Rhowch \vybod i ni
try,'y'r ""cfan ()'mholiad) neu
dr\vv [fonio 01286 650512•

A

GRWP LLWYBRAU
GWYRFAI

www.llwybra uwaunfawr, b tck.co. uk
'w\v\v.waunfawrfootpaths.b tck.co. uk

Taith Drannoeth y Wledd
i'r teulu

Ar ddydd Mawrth 28 Rhagfyr,
dewch i gerdded un 0 lwybrau
Waunfawr yng nghwmni
aelodau'r Grwp. Cychwyn am
10.30 y bore wrth y Ganolfan.
Yna byddwn y'I1 dilyn y llwybr
wedi ei arwyddo 'Y Groeslon'
sydd yn ddwy awr 0 gerdded
hamddenol trwy gaeau ac ar hyd
lonydd cefn. Dewch a 'sgidiau
call a dillad addas at )' ty\vydd.
Am nv}' 0 fanylion cys}'llrwch
ag Eurig Wyn - 01286 650512
neu edrychwch ar ein
g\vefannau (...New),ddion)

b)TW drwy lygad plentyn a
rnerch ifanc yn ei harddegau yn
tyfu i fyny mewn ardal wledig.
Mae'r penodau wedi eu rhannu
yn 01 testunau yn hytrach nac 0
ran amser, a cheir hanes llawn
o'i chyfnod yn Ysgol Brynrefail,
gweithgareddau harndden y fro
yn ystod y cyfnod yn arwain
tuag at yr Ail Ryfel Byd, a
disgrifiad 0 ddiwylliant yr ardal
yn ystod y cyfnod helbulus
hwnnw,

Dyrna gofnod hanesyddol
pwysig, ond nid llyfr hanes
mohono, ond ysgrifau difyr a
fydd yn fodd i'r genhedlaeth
hyn gofio'n 01, ac i'r
genhedlaeth iau gael cipolwg ar
gyfnod sy'n prysur ddiflannu.

Gwasg y Bwthyn sy'n gyfrifol
am y cyhoeddi a'r argraffu glan,
ac y rnae'r gyfrol yn fargen am
lai na decpunt at )1 'Dolig.

DEILEN AR
VR AFON

Llyfr ileol gydag apel ehangach.
Dyna un ffordd 0 ddisgrifio
hunangofiant un a anwyd mewn
fferm )'n Llanddeiniolen ac a
dderb)rniodd ei hadd)'sg )'n
)Tsgolion Deiniolen a Brynrefail.
Mag\vyd Sarah M}'fan\V}TKell)T
(Williams yn wreiddiol) ar
fferm Ynys Lleeharion (Ynys
Ceuryn ar 1afar), rh~' led cae
o'r Ion sy'n ar~rain 0 Ddeiniolen
al Groeslon 1Y Ma\vr, a hynny
yn ystod y rridegau a
phed~vardegau y ganrif
ddi\vethaf.

Yn 01 y disgrifiad ar gla\vr )'
llyfr: 'does yma drum en\vau
ma\vr, dim hawlio enwogr\v)rdd,
dim drama ... Yn h}ltrach mae'n
adrodd hanes plentyndod
s\vynol a di-Iol gyda
chyffyrddiadau 0 hiwIllor ... '

Ceir y'n y gyfrol ddisgrifiad

cafwyd sgwrs ddiddorol gan
Glenda Carr ar enwau lleoedd
ym mhlwyfi Arfon, gan
gynnwys Llanrug. Roedd ei
phwyslais ar ffermydd yn
cynnwys enwau personol megis
Tyddyn Bisle a Thyddyn
Whisgin. Mae'n gobeithio
cyhoeddi llyfr ar )' testun yn y
dyfodol agos.
Cofnodi Annibynwyr Nant
Padarn a Jeriwsalem,
Llanberis
Gyda diolch i Alun Roberts,
Caernarfon, am restr 0
fedyddiadau, priodasau a
chladded igaethau )Ir eglwysi
uchod yn ystod y ganrif
ddiwethaf Bydd rnwy 0 gyfle i
son amdanynt yn y rhifynnau
nesaf.

Cwta bythefnos Iydd tan
rifyn Nadolig yr 'Eco', felly, os
oes rhywrai am yrnateb,
gwnewch hynny ar fyrder!
Anfonwch unrhyw wybodaeth
neu ymholiad am hanes y fro i
Dafydd \Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon. (Ffon: 01286
673515)

e www.a-v-w.co.uk
....286 67355

meini neu gerrig mawr i nodi
safleoedd yn eithaf cyffredin ers
talwm,
Cadw Mochyn
Daeih Ilythyr diddorol gao
Rhian Williams, Caerdydd
(Llanberis gynt) ynglyn a'r arfer
ers talwm 0 gadw mochyn gan
lawer 0 deuluoedd. Roedd ei nain
a'i thaid yn byw mewn bwthyn
bychan ar Ian y rnor, ac yn cadw
rnochyn mewn twlc wrth dalcen
y lY.Byddai'r mochyn yn cael ei
brynu ar ddechrau'r haf a'i besgi
gogyfer a'r Nadolig, Docdd fawr
o goed derw yn tyfu ar Ian y mor,
ac felly, roedd yna brinder mes i
besgi'r mochyn. Gwaith lad
Rhian pan yn blentyn oedd cael
ei anfon i'r goedlan dderw agosaf
i gasglu bwcedi 0 fes, gwaith yr
oedd ar y pryd yn ei gasau! Wedi
dod a'r mes yn 01 i'r bwthyn,
byddai'r cyfan yn cael eu
cymysgu a phridd. Nid }f\~Rhian
yn gwybod yr union reswm pam
roedd hyn )'I1 cael ei wneud, ond
rnae'n awgrymu mai dull 0
dwyllo'r moeh oedd hwn, gan
wneud iddynt dybio mai wedi eu
codi o'r ddaear yr oedd y meso
Chlywais i erioed am yr arfer
hwn. Oes rhywrai o'r darllenwyr
yn eofio gwneud yr un peth, neu
wedi clywed am fes wedi eu
casglu yn cael eu cymysgu a
phridd?

Y drefn C)'D }' Nadolig yn
nheulu Rhian oedd lladd y
mochyn, a'r teulu yn cadw digon
o gig at eu dibenion eu hunain.
Byddai'r g\veddill yn cael ei
rann u yn ddarnau 0 bore fel
anrhegion Nadolig fel arvvydd 0
ddiolch am g)Tm\\'ynasau a
dderb)'niwyd y'n ystod )'
flwyddyn.
Cynhadledd Enwau Lleoedd
Cymru
Cafwyd di wrnod hynod
l\vyddiannus ym Mhlas Tan y
b\vlch ddiwedd Tachwedd, ac
etholwyd p\vyllgor lly\vio cr
m\\'yn sef)'dJu Cymdeithas
En\vau Lleoedd. Mae Duncan
Bro\vn o'r Waunfa\vr (a oedd }'n
gyfrifol am drefnu'r
g}'nhadledd) \vedi ei ethol ar y
p\vyllgor h\vnn\v. Y n y c)rfarfod

ddiweddarach i Borthmadog.
Roedd Y' Central Stores ar y brif
stryd, dros y ffordd i'r Bull.

Gyda mawr ddiolch am yr
ymateb a'r wybodaeth gan y ddau
ohonoch.
Y Garreg Hetar
Mae'n yrnddangos nad yn ardal
Llanddeiniolen yn unig yr oedd
yr arfer 0 rannu dwr at ddibenion
}' gwahanol blwyfolion. Cefais
wvbodaeth 0 ardal Blaenau•
Ffestiniog am ffos yno oedd yn
cario dwr i wahanol rannau, a'r
enw anhygoel ami oedd 'Ffos
Cyfiawnder'. Gan Twrn Elias
(drwy law Duncan Brown), daeth
hanes lIe tebyg yn ardal Capel
Ucha', Clynnog. 'Pwll Chwarae
Teg' oedd yr enw ar hwnnw, ac yr
oedd y dwr yn cael ei rannu
rhwng nifer 0 dyddynwyr
gogyfer a chorddi neu falu yd.
Roedd yn arferiad i hysbysu'r
cyrndogion pan fyddai rhywun
am 'droi'r dwr', a hynny er mwvn
arbed ffraeo! Dyma, rnae'n
debyg, sail y dywediad 'troi'r dwr
i'w felin ei hun.'

Cadarnhaodd Mr John
Maldwyn Jones iddo yntau pan
yn blentyn, chwarae yng
nghyffiniau Troad y Dwr a'r
Garreg Hetar, ac ar hafau sych,
roedd yn bosibl symud y garreg
er mwyn troi'r dwr, Mae'n amlwg
felly, er fod yr achos llys ynglyn a
ihroi'r dwr wedi bod ers bron i
ddwy ganrif, fod trigolion ardal
Deiniolen yn parhau iwybod am
y garreg ac yn parhau i'\v 'th!oi'.

Gan Iwan Roberts, Llanrug,
cefais y \vybodaeth fod y Garreg
Helar wedi ei marcio a'i hen\vi fel
'Healer StOlle' ar fapiau cynharaf
yr O.S. Tybed ai cyfieithiad
llythrennol oedd hyn, )rntau a
oedd y term 'Ilealer' yn cael ei
ddefnyddio yn Saesneg am
helar?

Diddorol hefyd oedd darllen
erthyg] gan Dr John Ll. Williams
yn rhifyn cyfredol Trafodion
I-Ianes Sir Gaernarfon am Ffos
Coetmor, a bod maen hirfain )'n
sefyll ar Y' salle hIe mac troad y
d\Vr 0 afon FfrydJas )'m mhen
uchaf Gwaun C\vys Mai i'r ffos.
Mae'n am!\vg fod defnyddio



•
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blynyddol cryno iawn gan Anne
Williams, yr ysgrifennydd, oedd
yn dangos ein bod wedi cael
arnrywiaeth 0 siaradwyr a
gweithgareddau yn ystod y
flwyddyn.

Yn dilyn, darllenodd Rose
Ann Hughes, y Faniolen
Ariannol, oedd yn dangos ein
bod mewn sefyllfa foddhaol
iawn. Yn ei hadroddiad
cyfeiriodd y Llywydd ar y ffaith
ein bod ar hyn 0 bryd wedi codi
mewn rhif aelodacth, ac fod
pawb yn awyddus i ymuno yn y
gwahanol weithgareddau.
Pwysleisiodd y Llywydd mor
bwysig oedd cael mwy 0
aelodau, gan annog pa vvb i ddod
a ffrind gyda nhw, Yn dilyn y
bleidlais ail-etholwyd )'1" holl
swyddogion a'r is-swyddogion a
diolchodd )' Llywydd ibawb o'r
swyddogion a'r holl aelodau am
eu help yn ystod y flwyddyn,

Estynnodd ddiolch arbennig
i Pat am ei gwaith yo ystod y
prynhawn ac am ci chefnogaeth
bob amser,
MERCHED Y WAWR. Nos
Iau, 28 Hydref, cawsom y fraint
o groesawu Mr Geraint Thomas
i'n plith i roi sgwrs i ni ar
ffotograffiaeth. Daw Geraint yn
wreiddiol 0 Ddyffryn antlle ac
mae'n adnabyddus i lawer yn y
pentref fel mab Mrs Eryl
Thomas, cyn brifathrawes Ysgol
Waunfawr. Bbellach, mae
Gerain l wedi ymgartrefu yma
gyda'i wraig, Meleri, a'u tri
plentyn bach, Math, Nel ac
Ynyr. Mae ffotograffiaeth yo
hobi gan Geraint ers pan oedd
yn blentyn ond yn y
blynyddoedd diweddar mae
wedi troi ei hobi yn fusnes
llewyrchus trwy agor Oriel a
Siop Panorama yo Stryd y Plas
Caernarfon, a chyn hir bydd yn
cyhoeddi ei gyfrol gyntaf gyda
Gwasg y I...olfa; cyfrol sydd yn
rnynd ar daith 0 gwmpas
llyonoedd Pare Cenedlaethol
Eryri, 138 ohonynt, me\vn
cyfres 0 Illniau bendigedig a
thra ...viadol ynghyd a pheth 0
hanes a chwedloniaeth y

DYMUN A Mrs Margaret Jones,
Y Dalar Deg, ddiolch i'w rheulu
a'i ffrindiau am eu cymorth a'u
caredigrwydd tuag ati wedi iddi
dorri ei garddwrn mewn
damwain. Yn anffodus,
oherwydd ei hanaf, ni fydd yn
anfon cardiau N adolig eleni.
Dymuna Nadolig Llawen a
Dedwydd i'w ffrindiau igyd.
DYMUNA Caryl, 1Y Isaf, air
teulu ddiolch i bawb am bob
arwydd 0 gydymdcimlad a
dderbyniwyd ar 01 colli Idwal
mor sydyn. Diolch i'r Parch
l\1arcus Robinson am ei
gefnogaeth ac i'r ymgymerwyr,
Roberts ac Owen, Penygroes am
eu trefniadau trylwyr a'u
cefnogaeth gadarn.

Oherwydd yr amgylchiadau
ni fydd yn anfon cardiau
Nadolig eleni, felly Dymuna
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i'r teulu, ffrindiau
a chymdogion.
GWASANAETH CAPEL.
Rhaid llongyfarch disgyblion
Ysgol SuI Eglwys y Waun am
baratoi eu gwaith mor dda ar
gyfer eu gwasanaeth
Diolchgar ...vch. Mae'n debyg
eich bod wrthi yn brysur yn
paratoi at gyfer y Gvvasanaeth
Nadolig erbyn hyn. Diolch i'r
athrawon sy'n rhoi eu hamser i
baratoi gyda chi bob SuI.
GWASANAETHAU'R CAPEL
am fis Rhagfyr:
5: Y Parch Ddr Elwyn

Richards
12: Y Gweinidog
19: Y Gweinidog

Oed fa plant
26: Y Gweinidog
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Ar 4 Tachwedd cynhaliwyd y
Cyfarfod Blynyddol.
Croesawodd Catherine Jones, y
Llywydd, yr aelodau gan
ddatgan mor falch yr oedd fod
yr holl aelodau yn bresennol yn
y cyfarfod pwysig. Estynnodd
longyfarchiadau i Iris Evans ar
enedigaeth j\1ali bach i'\\" \vyr,
Dyfrig, a'i wraig.

C)rf1\vynodd y Lly\vydd y
gweddill o'r cyfarfod i Pat Parry,
oedd yo bresennol fel
ymgynghorydd ar ran y
Ffederasiwn. Cafwyd adroddiad

Siop Waunfawr
(Howard a Debbie)

Pay Point, Papur Newydd,
Cardiau Cymraeg, Cy/chgronau,

Bwydydd, Nwyddau Ty
Ffon: (01286) 650834

Diolch am gefnogi'r fenter newydd

ar agor 7.30 - 6.30
8.00 - 6.00 (Sadwrn)
9.00 - 12.00 (Sui)

e-bost: siopwaunfawr@live.com

Gwasanaethau
Garddio
Gorwel

01286 650761
077730204 4

Arwan.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Rhian a
Dilwyn, Gorwel y M6r, ar
enedigaeth eu merch fach, Llio
Elis, chwaer a ffrind fach iNoa.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
cofion at Llywela Morris, Stad
Tref Eilian, sydd yn yr ysbyty
ym Mangor, ae at Mr Arthur
Ellis, sydd hefyd yn yr ysbyty,
ADREF O'R YSBYTY. Croeso
adref o'r ysbyty iDilwyn Jones,
Ael y Bryn, wedi iddo dorri ei
fraich. Hefyd croeso adref i Mr
Die Rowlands, 5 Bryn Golan,
vvedi iddo yntau dreulio cyfnod
yn yr ysbyty,

Bu Mr Jack Jones, Bod Idris,
yn )'1" ysbyty am gyfnod, croeso
adref iddo yntau. Crocso hefyd
o'r ysbyty yw'n dymuniad i Mrs
Betty Griffith, Gorffwysfa.
Hyderwn eich bod 011yn gwella
ar 61 cael dod gartref
ANFONWN ein cydymdeimlad
dwysaf at Mrs Eluned Coles,
Stad Bro Waun, a'r teulu yn eu
profedigaeth 0 golli ch ...vaer
Eluned.
BEDYDD. Yn ystod
gwasanaeth Y Parchedig
Gwenda Richards fore SuI, 14
Tach wedd, bedyddiwyd Rhodri
Gwyndaf ap Owain, mab
bychan Charline ac Owain
Rh}7s, 14 Llys y Waun. Yr
organyddes oedd l\1rs Catherine
Jones.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Jane Ellen Roberts, Glasfryn, 24
Bro Waun, ddiolch itw ffrindiau
a chymdogion am fod mor
ffeind efo hi ar 61 iddi dorri ei
hysg\vydd ar y bws i'r dre.
Diolch yn fawr ia\Vll ibawb.

DATHLU PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da iMclcri C\vyrfai,
Garmon, Stad 1Y Hen, ar
gyrraedd ei deunaw oed.

Llongyfarchiadau hefyd i
Mrs Bessie Coles fu'n dathlu
cyrraedd ei phen-blwydd )'n
naw deg mlwydd oed yn
ddiweddar. Ymlaen i'r cant

r\,vdurdodir a rheo"r gan yr
A\vdurdod Gwasnna~thau ..\riannol

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol

2 S[ryd y Plas, Caernarfon
(01286) 672727

8 Llys Onnen, r'fordd } Llyn,
Pare j~cnai) Bangor
(01248) 674460

De\.vchalom am gyngor Yllghylch
ys\virianr a malerion ariannol

CDH

Mae Pwyllgor codi arian ar
gyfer Eisteddfod yr Urdd Eryr
2012 pentrefi Wallnf9wr, Berws
Garmon a Rhyd Ddu wedi
penderfynu ccisio scfydlu
record byd drwy osod darnau 5
ceiniog 0 un pen y pentref i'r
llall. Bydd hyn yo golygu casglu
tua 97,000 darn 5 ceiniog dros y
flwyddyn nesaf.
Wedi casglu'r arian, gobeithiwn
gael help pentrefwyr mawr a
man i '\'1 gosod 0 un arwydd
Waunfawr i'r 11a11,pellter 0 iua
mill ti r. Byddwn yn gobeithio
cael ein henwau yn y Guiness
Book of Records yn ogystal a
chasglu digon 0 arian igyfarfod
ein targed 0 £6,000.

Felly gofynnwn yn garedig i'r
holl bentrefwyr fyod ati i
gasglu. Gallwch fyod a'ch
darnau 5 ceiniog at nifer 0
fudiadau yn y pentref sydd yn
casglu ar ran y pwyllgor, neu at
John Gwynedd, Nant, trysorydd
y pwyllgor.

Crocso i bobl eraill yn yr
ardal gasglu hefyd!

Mae'r pwyllgor hefyd yn
gwerth u Calendr 2011 gyda
Iluniau 0 ardal Eryri wedi eu
rynnu gan y ffotograffydd,
Geraint Thomas (Siop
Panorama, Caernarfon). Maent
werth eu gweld ag yn anrheg
delfrydol. Gwyliwch allan
amdanynt yn eich siopau Ileol.
Neu gallwch ffonio lola
Llewelyn Gruffydd 01286
650035 am gopi. Y pris ydi
£6.95.
CLWB 300. Enillwyr y Clwb am
fis Tachwedd oedd: £30: Mrs
Nan Huws Roberts, Madryn, 10
Erw Wen, Caeathro; £20: Mr
Kevin Hughes, Cae Trefor; £10:
Ms Sali David, 1}r Capel
CroesY'vaun.
PRIODAS. Dymunwn
longyfarch Lowri Edwards,
Melin y Wig, at ei phriodas a
Cemlvn Jones 0 Fethesda.~

Dymun\vn bob hapusrwydd i'r
par ifanc yo eu cartref yng
Ngharmel.

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570

WAUNFAWR-



Caffi Caban, Yr Hen Ysgol, 8rynrefall
www.caban-cyf.org caban@caban-cyf.org

01286 685 500 (caffi) 01286 685462 (swyddfa)

Hoffwn ddiolch i'n
cwsmeriaid Ileol am eu
cefnogaeth trwy gydol y

flwyddyn!

Nadolig Llawen
A Blwyddyn Newydd Oda
iholl ddarllenwyr yr Eco

Alwyn a Sarah

RHODD O'R GALON YW BLODAU

8asgedi Planhigion.
Trefniadau blodau Sile.

Rithoedd Celyn.
Coed Nadolig. 'Crem Pots· a

Rithoedd Drws.

Penisarwaun Ff6n: 870605

Nadolig Llawen
a diolch am eich
cefnogaeth
oddi wrth

Blodau

PWY YDr PWY Dosbarth
Ysgol Sul Eglwys Santes Helen
Penisarwaen
Yn 01 Raymond Jones, 5 Stad
Eryri, Bethel, y fo ydi'r ail dde
yn y rhes uchaf a'i chwaer, Ann,
sydd yn }' gong! chwith, ac mae
hi wedi ymgarrrefu yn Canada.
PWYLLGOR NEUADD.
Tynnwyd CI\lVbCant Tachwedd
a'r en illwyr oedd: Geraint
Williams, Careb a Brian Jones,
Perthi.

Gobeithir fod gwerthiant y
Raffl Fawr yn mynd yn dda, Ie'i
tynnir ar 20 Rhagfyr yn ein
Noson Wasael a gynhelir yn )'
Neuadd Gymuned am 6.30. Ceir
eitemau gan blant yr ysgol, John
Eifion a Marina, Parti Clychau'r
Grug, Llanrug, a darileniadau
gan rai 0 aelodau'r pwyllgor.
Bydd cyfle i gyd-ganu'r hen
garolau i ddathlu'r wyl i
gyfeiliant rhai 0 aelodau Band
Deiniolen. B}ldd pwnsh a mins
pei igroesa\.vu'r Nadolig.
Pris: Oedolion: £2, plant nad
ydynr yn cymryd rhan: SOe.
Dowch i ddathlu hwyl yr \vyl.
EISTEDDFOD YR URDD
ERYRI. Y mae'r arian yn dal i
ddod i law a gobeithir cae!

r=== -=='----==~_==;......o;;:o~~a~r~fo~d:!=- Ifan Pry

ddathlodd ei phen-blwydd yn
18 oed ar 2 Tach wedd ac i Elin
Prysor, hithau'n 18 oed ar 19
Tachwedd. Pob dyrnuniad da i'r
ddwy ohonoch i'r dyfodol.
LLONGYFARCI-IIADA U
brwd i Lois Megan, Weirglodd
Goch, ar ennill cadair
Eisteddfod Ysgol Brynrefail a
hynny gyda chlod mawr.

Yn yr un modd,
llongyfarehiadau i William
Lamb, 7 Bryn Eglwys ar ennill
y rnarciau uebaf rnewn
cystadlaethau oddi ar y llwyfan.
1y Eilian fu'n fuddugol a
llongyferchir Anest Bryn, Waun
a Dyfan Coles 0 Fethel fel
capteiniaid. Da iawn chi.
YSGOL SUL BOSRA. Bydd
cyfle i'r plant gael cyfarfod Sion
Corn a thrip ar dren bach Llyn
Padarn fore SuI, 19 Rhagfyr,
Enwau rhag blaen i Fiona,
Elizabeth Jones neu Ann Ifans.
Bydd anrheg ar gyfer pob

flwyddyn newydd er rnwyn cael plenryn a llymaid baeh a mins
syniadau newydd iorffen targcd pei i'r oedolion. Bydd ein
Brynrefail a Phenisarwaun, sef Arolygwr ffyddlon yn dathlu
£5,000. pen-blwydd arbennig cyn )'
EISTEDDFOD BENTREF. Nadolig!
Gan fod cymaint 0 PWY YDY PWY? Cafwyd
weithgareddau yn cael eu yrnateb da i'r llun 0 ddosbarth
eynnal adeg ym o'r flwyddyn, Ysgol SuI Eglwys Santes Helen
penderfynwyd cynnal yr gan Haydn Lewis, Penpwllcoch.
Eisteddfod ym mis Gorffennaf Y mae eraill yn da] i holi hcfyd
2011 pan fydd llai 0 bwysau ar - gobeithir cael yr enwau i gyd
em pobl ifane a bydd y twydd erbyn y rhifyn nesaf
tynerach ar gyfer ymarferion ELUSEN ACHUB Y PLANT.
gyda'r nos, Mae mudiad cenedlaeihol
DIOLCR. Dyrnuna Gwenda a Merched y Wawr yn casglu hen
Victor Jones a'r ieulu ddiolch yn ffonau symudol a chetris inc fel
ddiffuant i bawb am bob arwydd y gall Achub y Plant eu
o gydymdeimlad wedi eu hailgylchu i godi arian i helpu
profedigaeth 0 golli Eric W)ln, plant ledled y byd. Y mae rhai
brawd i Gwenda. eisoes wedi dod i law Ann Ifans,
COLLI ANWYLIAID. Ein Sycharth. Os oes gennych rai
cydymdeimlad llwyraf a gellir ffonio 872407 neu
Carolyn a Dafydd, Pen Dinas byddwn yn ddigon parod i ddod
Mawr, a'r teulu 011yn eu coIled 0 i'w nolo
golli mam ofalus ar ol gwaeledd YR ALLWEDD A UR,
byr. Cofir am dani fel mam, Llong}lfarchiadau i Eurgain Haf
mam )Tflgnghyfrairh, nain a hen ar ei nofel ddiweddaraf i blant
nain hoffus a charedig. iau, nofel wedi'i hysbrydoli gan

Anfonir ein cydymdeimlad ei phlentyndod a'i mag\vraeth
dwysaf at Avril a Geraint, yn y Fro hon. Ardal sy'n frith 0
Careh, 0 golli brawd yng ch\vedlau a ehoelion am
nghyfraith agos iA\rril. dylwylh reg, corachod, ee\vri,
DEUNAW OED. Pob t,vneli tanddaearol a
d·vmuniad cia i Lois Megan a chysylltiadau Arthuraidd, Maef . :::__- ==-== --- --- -----,

Gofynnwn yn garedig i'r plant
ddod a darnau Se i'r ysgol bob
dydd Gwener. Gobeithir casglu
digon 0 ddarnau 5e i'w gosod 0
un pen Waunfawr i'r l1a11, a
sefydlu record byd newydd yn y
Guiness Book of Records.
Dyddiadau i)w cadw meum co!
1. Ffair Lyfrau 2il a 3ydd 0
Ragfyr
2. Cynhclir ein Ffair Nadolig
flynyddol eleni nos Fercher
Rhagfyr y 9fed
3. Cynhelir ei n Sioeau Nadolig
eleni nos Fawrth yr 14eg 0
Ragfyr bnawn a nos Fercher yr
18fed 0 Ragfyr.
4. Cinio Nadolig Rhagfyr 16eg
5. Cyngerdd dolig plant
Meithrin Rhagfyr yr 17eg

•
1awn1.
Plant Mewn Angen. Dyma
ychydig 0 luniau o'r plant yn
mwynhau disgo a gafwyd i
gefnogi Ymgyrch Plan t Mewn
Angen ddydd Gwener
Tachwedd y 19c9.

Penderfyniad )r Cyngor Ysgol
eleni oedd bod pob plentyn yn
talu £1.00 yr un am wisgo gwisg
ffansi. Bu'n ddiwrnod
llwyddiannus iawn ac fc
gasglwyd £150.00 tuag at yr
ymgyrch. Diolch i bawb am
gefnogi.

Mae Aelodau Pwyllgor Apel
Eisteddfod yr Urdd angen
cefnogaeth yr ysgol gyda'u
hymgyrch 'Pres mewn Rhes',

plant am wasanaeth arbennig

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407

PENISARWAUN -

llynnoedd. Cawsorn ragflas 0
gynnwys y gyfrol honno mewn
sioe sleidiau fendigedig a
sylwadau difyr am bob llun -
ynghyd a chyfrinachau tynnu
llun da. Nid ydym am
ddatgelu'r cyfrinachau hynny
ond synnwn i fawr na fydd
gwelliam aruthrol yn salon
ffotograffau aelodau'r gangen yn
y dyfodol!

Diolchwyd i Geraint am y
sgwrs hynod ddiddorol a'r
wledd weledol gan Mrs Pat
Parry. Cafodd ein llywydd, Mrs
Cadi Jones, gyfle i longyfarch
Geraint hefyd ar ei ddewrder ali
feddwl chwirn yn gynharach
eleni pan hclpodd i ach ub
bywyd dyn oedd wedi cael
trawiad ar y galen yn y stryd y
tu allan i'r siop. Rydym yn faleh
iawn 0 ddewrder a dawn
Gerain t ae yn annog pawb i
brynu'r llyfr ac hefyd i ymweld
ag Oriel Panorama.
YSGOL GYNRADD
Dnornod 1>i71C. Daeth pawb i'r
ysgol mewn dillad pine
ddiwedd mis Hydref er mwyn
cedi arian ar gyfer Apel
Ymgyreh Caner y Fron.
Llwyddwyd i godi £220 0
bunnoedd.
Lluryddiant y Tim Rygbi. Hoffern
longyfarch Tim Rygbi'r ysgol a
ddaeth yn fuddugol yn
Nhwrnarnent Rygbi Clive
James yn )' Morfa yng
Nghacrnarfon ddydd Mercher
Hydref yr 22ain. Dyma'r tro
eyntaf erioed i dim yr ysgol
ennill y twrnament! Da iawn
chi, hogia, a dioleh hefyd i Mr
Williams am eu hyfforddi.

Llongyfarchiadau hefyd i
Tomos Parry 0 flwyddyn 6 am
gael ei ddewis i chwarae i Dim
Rygbi Ysgolion Eryri. Da iawn
chdi!
Gwasa11aetll y Cadoediad.
C)lnhali\vyd Gwasanaeth
Cadoediad blynyddol eleni yn
)7 ysgol a ger y gofeb ddydd Iau
yr unfed ar ddeg 0 Dach\vedd.
Diolch i ba\vb o'r pentref a
ymunodd gyda ni yn y
gwasanaclh a dioleh arbennig i'r

Parhad Waunfawr



PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Oda i ddarllenwyr yr Eco

PEINTIWR AC ADDURNWR

,,

Bysus bach a mawr ar gael ill gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau allani
parnon, tripiau ac ali. Gwasanaeth
personol a thelerau rllesymo] gan (01248) 361044

D. P.0 ENS RHIWLAS

BYSUS RHIWLAS

Cofiwch gadw"r rhifyn
hwn o"r Eco i gael manylion

ein holl hysbysebwyr

....,6)0..... -

Cwm y Glo. Gofynnodd Pat
Jones a oedd ateb i'r Ilythyr
diwethaf - cais eto i W)'·nedd.
Safle ail-gylchu Rhiwlas.
Dywedodd Hefin Williams bod
y safle ar ei newydd wedd ond a
oes modd cael lle i adael plastig,
papur a cardfwrdd yno yn llc tri
bin gwyrdd?
Llongyfarchiadau. Cyfeiriwyd
at ddau fater 0 falchder bro:
• Sharon Ray, athrawes yn
Ysgol Penisa'rwaun, fydd yn
cynrychioli Cymru yn Llundain
yng Ngwobrau Dysgu'r Deyrnas
GyfUD am 2010.
• Ysgol Gwauo Gynfi am eonill
gwobr Pencampwyr y Gymuned
yn dilyn ymdrech arbennig i
gasglu ariao i brynu offer
ehwarae i ferch leol sy'n dioddef
o anabledd.
Cynllunio. Derbyniw),d pedwar
cais a chanialawyd pump gan
Wynedd.
Dyddiad y Cyfarfod nesaf: 7cd 0
RagfyT 2010.

sylw yn wlyb ofnadwy.
Llwybrau. Gofynnodd Hefin
William~ beth oedd ateb Menter
Fachwen ynglyn a thorri gwair
yn Rhiwlas. Gan nad oedd ateb
-llythyr eto.
Llwybrau beicio. Cyfeiriodd y
cadeirydd at y llwybr a osodir
o'r Faenol i gyfeiriad Bangor ar
hyn 0 bry d gan awgryrnu gofyn
i Wynedd beth yw'r
posibiliadau o'i yrnestyn i fyny
Naot y Garth i Ben-llyn i
gysylltu a llwybr Llanberis. Gao
bod rhao o'r ffordd yma yng
nghymuned Penur, cysylltu a
hwy yn gyruaf
Ail-gylchu. Dywedodd Elfcd
Williams y dylid cael gwell trefn
ar )' casglu, nid yw'r lori yn
cyrraedd yr un arnser bob
wythnos a mae'r glanhawyr
stryd 0 gwmpas ddau ddiwrnod
cyo hel o'r hlychau glas. Mae'r
g\vastraff a ch\\,)·thir o'r blychau
o gwmpas tao )'r w),thnos
gaol)'nol- llyth)'r i Wynedd.
Llwybr 0 Drem Eilian i ysgol

BOCSO
FFRWYTHAU LLUSIAU~·t{{\ Wed1el ddanfon

~ U~AM DDIM yn lleol

•••

Dosbarllz Babanod ar ddzwrlzod Pia 11I l1ZewlZ A,lge1z

Crynodeb 0 gofnodion
Tachwedd.
Llyfrgell. Derbyniwyd ateb
Llyfrgellydd Gwyoedd yn
cyrnharu'r defnydd 0
Jyfrgelloedd Deiniolen a
Llan beris yn 6) poblogaeth y
ddau bentref. Awgrymodd Len
Jooes ofyn am y canlyniad eto
ymhen blwyddyn.
Ychwanegodd Elspeth
Mitcheson y gallai'r
llyfrgelloedd gael eu defnyddio i
bwrpasau era ill fel talu trethi
a.y.y.b. -llythyr i'r Llyfrgellydd.
Cwlfert, Eryri, Penisa'rwaun,
Dywedodd )' Cadeirydd ar ran
Aled Green nad yw'r cwlfert
wedi ei glirio, dim ond
glanhau'r ffordd wnaerh
Gwynedd - llythyr i Wynedd.
Mynwent Deiniolen.
Cyfeiriodd Len Jones at }'
cysyllliad ag Mr Aled Jones
ynglyn a mynwent yr Eglwys ac
ych\vanegodd Phylip Jones bod
arch\viliad rai bI}lnyddocdd yn
01 \vedi dangos bod }' llecyn dan

CYNGOR CYMUNED LLANDDEINIOLEN
-

Meirhrin ymuno a ni yn ogystal
a'r plan t sydd yn arfer cael pecyn
bwvd,-
CRONFA PENSIYNWYR
Pel BOllWS Loteri. Enillydd mis
Hydref oedd Mrs Eiriona
Wiliams, gyda rh if 11.
Llongyfarchiadau!
Cuuo Nadolig y Pensiynuiyr. Eleni
byddwn yn mynd i westy'r
Georg, Llandudno dydd
Sadwrn, 11 Rhagfyr. Bydd y bws
yn cychwyn am 10.30 o'r gloch a
bydd cyfle i siopa ar 61 cyrraedd
ac yna bydd y bws )'n cludo pawb
i'r gwesty am gioio Nadolig
erbyn 1.45 o'r gloch.

cyngcrdd cleni dydd Mercher, 15
Rhagfyr. Bydd perfformiad am
130 o'r gloch a 6.00 yr hwyr.
Bydd yo bosibl prynu tocynnau
o'r ysgol am £3.50 ioedolioo a £2
i bensiynwyr a phlant ysgol
uwchradd. Croeso cynoes i
bawb.
Flair Nadolig. Cynhelir y Ffair yn
yr ysgol nos Iau, 16 Rhagfyr am 6
o'r gloch. Bydd amryw 0
siondinau a gobeirhiwn y bydd
Sion Corn yn galw heibio.
Cillio Nadolig. Bydd Anti
Carolyn yn paratoi'r cirno
Nadolig dydd Gwener, 17
Rhagfyr, Mae cyfle i'r plant

hanfon iblant llai ffodus. Diolch
i'r rhai fU'O brysur yn paratoi'r
bocsys.
NOSOll A gored. Cynhaliwyd
Noson agored i'r rhieni gael cyfle
i edrych ar waith eu plant ar
ddydd Mawrth, 16 Tachwedd.
Patuotneim. Roedd pawb wedi
mwynhau'r pantomeim a
drefnwyd gan gwmni Copa
Comedi yn Theatr Seilo
Caemarfon ar 1 Rhagfyr,
Diuirnod yn Ysgol Brynrefail.
Bydd Blwyddyn 6 yn cael cyfle i
dreulio diwrnod yn Ysgol
Brynrefail dydd Iau, 9 Rhagfyr.
Cyngerdd Nadolig. Cynhelir y

IYr Allwedd Allr' yn annog y
darllenydd i fentro ar daiih
arbennig iawn i chwilio am y
Brenin Arthur a'r Allwedd Aur i
aehub Cymru.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Dymuniadau gorau iHedd'W'en,
Waun, ar achlysur ei phen
blwydd yn 50 oed. Cariad mawr
gan Irfon, Iwan, Elen, Erin,
Carmen a'r reulu 011, a gennym
ninnau ym Mhenisarwaun.
GWELLHAD. Anfonir ein
cofion anwylaf at y rhai
ohonoch sy'n s:ll yn y pentref a
dymunir adferiad iechyd i chwi
ar drothwy'r Nadolig fel hyn.
CYFARCHION Y NADOLIG.
Dymuna Par ae Arnold Jones, 1
Tai Arthur, Wauo, Nadolig
Dedwydd a Blwyddyn Newydd
Dda i bawb o'u teulu, ffrindiau a
chymdogion. Yn hytrach na
gyrru cardiau eleni byddanr yn
cyfrannu tuag at Ambiwlans
Awyr Cymru.
YR YSGOL GYMUNED
Urdd. Cynhelir y cyfarfodydd ar
nos Lun ar yn ail a Champau'r
Ddraig. Dyma'r gweddill o'r
gweithgareddau sydd wedi eu
trefnu ar gyfer y rymor yma: Nos
Lun, 13 Rhagfyr: Gwneud
crefftau Nadolig gyda Mrs Pat
Jones, Brynrefail.
Dnornod PIa/It 111euJn Angen.
Cafodd y plant gyfle i ddod i'r
ysgol wedi gwisgo mewn dillad
smotiau a gwallt gwyllt dydd
Gwener, 19 Tach\vedd.
Gwerrhwyd cacennau yn ystod
egwyl y bore a ihrosglwyddwyd
£194.20c i gronfa plant mewn
angen. Diolch i ba\\7b am eu
cyfraniadau.
Ymgyrch Plentyn y Nadolig.
Casgl\vyd 25 0 fOCS)fSo'r )Tsgol
dydd l\1.ercher, 24 Tach\vedd.
Roeddent )'n llawn aorhegion i'\v



ddathlu penbhoyddi'n gilydd. ~d;
coil, Katie, daliai Nalley a 111i1111a1.l
at ~~'r arferia d. Bydd chuiith
medduil pan ddaw Jy mhen-bhoydd
in 17all heibio - fydd neb ytna i
ddathlu hefo 111i.

N id yn J'r ysgol s» unig oedd
Nancy'n b,)'S1l1: A11l fO,nJ.,ddnedd,
bu 'n Ysgnfenyddes Cymdeuhas )'
Beiblau yng nghylcl: Deiniolen,
Dlnorung, Brynrefail a
Phenisaruaun. Cynnetid cyrdduu
o ltoll eghoysi'r gurahanol bentrefi (1

rhaid oedd iddi }1.1 ofalu bod plant 0

bob capel ~V1Z CY1't11'yd rhan _vn
oedfa'r ptynhaum, a threfnu. bysiau
i 'w cludo y'10 ac oddi Y7l0, a
threfnu guiahanol oedfaon gyda'r
110S. Cyflaumodd tuaith
canmoladioy dros ~Yblynyddoedd.

Yr oedd yll aeLod selog y1Zg
nghapel Bosra, Penisaruiaun lLe
rhoddodd uiasanaeth gwertlzJawr
Jel organ)lddes a tllrysoryddes. Y,I
drisl, y'l0 Izef.>ldy bll el gwasallaetlz
allg1addol.

Diolell alII gael ez hadtlabod. I

Oedd, roedd mam \'n~
ddiymhongar, ond roedd hi
hef~rd y person m\v)Tafdihunan,
a hi'na\VS y gallech dd)Tchmygu.
Bu ei gofallyner 0 dad a nain yn
dYSl 0 byn. Bu nain yn byw
g}rda ni o'r cych\vyn c}-nlaf,
rboddodd aelwyd gariadus iddl,
c}'nh\vysodd hi ym mhoperh, a
gofalodd yn ann\vyl amdani h)'d
nes y bu hi farw, na\v mlynedd
yn 01 yn 102, bron yn 103 oed.
Cofiaf y cyfnod pan oedd dad )'n
",'ael, a najn ar Y pr}'d \vedi Lorri
ei chiun (dri mis cyn iddi
gyrraedd ei chant). Roedd dad
yn derb)rn lriniaeth yn \vard
Alav.', a nain yn Eryri. Rhedodd
mam 0 un ysbyL)' i'r llal1 am
\v),thoosau heb f\vgnach na
chwyno dim. Fethodd hi'r un
noson rhag )rmweld a'r ddau.

Yn greulon 0 anffodus, \,'edi
man'" dad a nain, fe dorrodd ei
hiech}'d hiLhau. Brv.rydrodd yn
galed, yn wrol a di-g'\'Yn, a
rhr\vy'r cyfan, rhoddai j ni \Ven.

Mae bwlch enfawr j'O f)T

mY'\\)1d hebddi. Mae gen i
hiraeth am )~ car bach coch,
roddodd g~'maint 0 bleser iddi,
)Tn }'sgy'Tn)lgu i f)rny'r alit a'r
corn }'n bib-bib ian wrth lddo
rygnu mynd yn ger 1 dr\vy
benlra Carmel! Mae gen i
hirae(h am y 10b-sco\vS )'n
ffr\vlian ar y srofbob nos Iau, ac
arogl melys )' pWdin reis yn
llen\vi'r ffroena'. Mae gen i
hiraerh am y sgyrsiau dif)'r,
dyddiol ar y ffon, y ch\verthin, y
paneidiau te, yr hwyl, iT m}'negi
barn a'r tecst oedd yn cyrraedd
pa\vb ond fi!! Mae gen i hiraeth
am ei llais, ac am ei gwen.
'Colio'r d)'udiau ded\V)'dd hapul>,
Cofio'r cariad, cofio'r \Ven,
Cofio'r gofal mawr amdanom,
Hiraerh, nid },,\v'omynd yn hen.'

Diolch, Mam. Mi oeddech chi'n
fam arbennig.

gyrfa 011, sef tri dcg chwech 0
flynyddoedd hapus, yn dysgu'r
plant lleiaf. Tyfodd pobl
Deiniolen yn agos iawn at ei
chalon. Adwaenai pawb a
chymerai ddiddordeb yn eu
hanes igyd hyd y diwcdd.

Hoffwn yma ddyfynnu yr
hyn a ysgrifennodd ei ffrind
ago a'i chydweithwraig
arudani, scf Miss Nellie Wynne
Jones 0 Ddinorwig.

'Cumldais Nancy JIll gy11taf _'111l
1955. Cofia!.>, bore cynta] J7'lV1111W
JIll )'sgoL Guxun G)'11ft, a'r hogan
[acli ddel uiallt cyrltog du, a'r
liygaid '>'11 pefrio, y11 fy
nghroesauiu. Ac fe ddechreuodd s
cyfeillgaruxh a barhaodd am dros
hannet can mlynedd, o'r [unud
I,OIIIZO.

Roedd ysgol y Babanod,
Deiniolen, gyda Miss Eleanor
J01zes .)'11 Btifatllrawes, _'vnadra1l ar
walla!l bryd l,yn1Z}', ar }'chydig
oedd ei1'zYIl'lw'lel~d a gweddill }'r
ysgol. Wedi'r cwbl "plal1l l1lawr" i
[yl1Y 1 J5 oed oedd j'r ochr arall i'r
drws a'll gwalial1al.

Roedd g'lL'C77ar w~\,lzeb J\Tal1cy
bob a71zser)-'gweLecll Ili. Yr oeddu'll
yl1 gybyddus a'i he7lw CYIZ I "zi
erioed ei cllyfarfod. Roedd ellW
.1VallC}'Edwilla 0 Bel1isaru.·aul1 _"II
)""ddallgos )"1 y papllraZI lleol ",VI'l

gysOll )'11. adrodd anl ei Ilwyddial1t
',lew,l gwalzall01 eisleddfodal~, er 12a
fillll i erioed yll ddigoll ffodus L'W

g'lveld lla'i cll[vwed. Wnai Izi fyill
SOil, 'lUedl i Ini ddod l'W Izadllabod,
a111 ei cl,alllpau eisleddfodol. U,1
ddiYlllhollgar ydoedd "Twt, 'lwe"
Jyddal ei Il)"llateb bob alnser i
llllrl,yw gall7lloliaelll a gaL

Hi U ojalai alII :>' calZ11yll yr
y·sg()I. Hi oedd J'r Ullig lill a al'ai
cl,u'arae 'r p1U1l0. .iWae'11SlU'1" fod ~Y
pw}lsau wedl bod jIll drWJIl laUlll
arl1i weithiau lra'll paratoi at y
gv.}allanol fLV1IgllerddaIi ar
wallalloL acl,IYSllron.

O,ld j'r oedd 1fll petll a'i gyr'l'ai i
batlig llwj'r. Os dlg'Wyddaz 1
blenlY17 syrthio a gwaedz.t, fe reda;
ala! wedl CY111tyrfu'11la7I "0 dowell
)1111a,mae lZW11a hWIl u)edi syrlilio
ac lnae~r g'llJaed ytl Illfol" lVi alLai
ddioddef g'llJeld gwaed/ Ond y hi
!yddai'7z ytllgeleddzI'r rlla; oedd yn
sal yl1 fy lLe tllllaZJ.

Roedd ylt .ffefiY71 gall y pla"c, a
Itithau 'n Izo}! iawll 0/1011J'J11
/lW_Ylllau. UtI petIt a'i plesiodd .}'n
Jawr oedd derbYll gwalzoddiad ,ddi
]zi a Mrs Na11cy jotles, Abergele a
nzitlnal.t, i gilZio dacllill pelZ
blwJlddi plant y buont eill tair yl1 eu
d)lsgu, a IlWyt]zazl bO'd hYll1ZYwed;
cyn'aedd 60 oed I

Dros y blynyddoedd, daelll
flawer 0 newid yll )/r ysgol. Unwyd
J'r ysgoliol1 1IJ1dag UIZ prz!atJzro yll
bellnaeth ar y cyfall, a di,n 011d
lVa11cy a I'Il11I1la1loedd yl1 dal y'10
o'r Ilel1 griUI. Y,111l110dd1\.1rs Katie
Lloyd HLlglles a Ili u'edi I ysgol
D;ll0rv.)ig gali, ac fe aeth y ddw)1
0/Z0120711)'n dair ffrind. Ael11 allan i

CERBYDAU CLASUROL YR WYDDFA
Cyrhaeddwcb Yawn Steil Mewn CerbydRolls ROfce
AD SYffR PRIOOASAlJ. PENBlWYOO It ACHlYSURON ABBElIIS tHAlu

Parry, Hafod y Rhug, Llanrug, i
ddysgu'r grefft 0 adrodd, neu
lefaru fel y'i gelwir heddiw, ac
yo udiwcddaracn yn ci gyrfa,
dysgodd gorau adrodd a ddacth
i'r brig yn Eisteddfodau'r L'rdd.
Ddes i 'rioed i sgidia mam yrn
rnyd llefaru, ond dysgodd j mi'r
grefft, a hyddai'n yrntalchro fy
mod i'n troi yn yr un byd a hi.
Codais y £fon arni sawl gwaith i
ofyn cyngor ac iwybod ei barn.
Unrhyw ansicrwydd ynglyn a
sut i ddweud ambeillinell- ar y
ffon a fi'n syth bin, a mam oedd
pia dweud.

Yn yr un modd, parhaodd ei
diddordeb mewn canu. Tra'n
dysgu yn ysgol Gwaun Gynfi,
Dciniolen, ymunodd a chor
'I~leisiau)r G\veunydd', 0 dan
ar\vcin),ddiaeth Einir W\'n~
Jones, a oedd ar y pryd yn
c)rd\veithio a hi )'"11 Neiniolcn.
lv1wynhaodd )T c)l1e i ganu a
chymdeithasu efo'r genod ac,
oher\v}'dd ei da\vn llefaru mae'n
debyg, rhoddodd Einir y
cyfrifoldeb 0 g},fl\vyno'r cor
gerbron cynulleidfaoedd, iddi
hi. Ymg}'merodd hithau a'r
sialens 0 ddifri f. Oddeu tu
wyrhnos }In 01, a minnau vn-
ymbalfalu tnvy hen bcthau ym
l\1eillionydd, deuthum 0 byd i
lyfryn b)7chan yn llawn
nodiadau taclus, man\J"l a dif)'r.
Y nodiadau a gasglodd mam
oeddynl am y gwahanol., ,.ganeuon a ganal r cor mC,"ln
amr)'\viol nos\veithiau. Yn sicr,
nid un iymg)'mryd a pherhau ar
ch\varae bach mohoni - rhoddai
gant y can[ i bob dim bob tro.

Wedi ll\~yddo yn Ysgol
Brynrefai1, symudodd ymlaen i
goleg hyfforddi Caruefle,
Wrecsam, i wireddu ei
brcudd\vyd 0 ddysgu plant
bach. Wedi c\\'blbau'r cwrs, ac
oher\vydd ei gallu cerddorol,
cafodd s\.\'ydd ar ei hunioll yn
)'sgol G\\laUn Gynfi, Deiniolen.
A dyna ddechrau cyfnod arall
yo ei bywyd. Treuliodd yno ei

'y Well Ita plt_vla amset,
Y ff/anz na ddiffydd bytl; '

Ers imi golli mam bron i dri
rnis yn 81 bcllach.mae'r geiriau
hyn wedi bod yn troi a throi fel
elwyn [fair yn fy rnhen. Wn i
dJim am gwpled ria geiriau a all
groniclo mam vn well. Roedd-
hi'n berson 1110rarbennig - imi
wrth gwrs, yn fam ac yn ffrind
amhrrsiadwy. Mae ceisio cael fy
meddwl at ei gilydd iysgrifennu
teyrnged fydd yn deilwng ohoni
yn orchwyl anodd - sur i beidio
bod )'0 rhy bersonol ac i
'sgwennu'n wrthrychol am
berson oedd mor agos araf? Yn
rhan ohonof?

Wedi pcndroni, dyma geisio
dod a geiriau at ei gilydd yn araf
bach ...

Hogan y filltir ~g\var oedd
mam. Fe'i ganed yn Ll),s Mirfyr,
Penisarwaun, )'n ferch i'r
ddi\veddar Annie (Pen Dinas
gynl )ac Edwin WilJiall1s (Tan y
Gaer), ac yn chwaer fach i Bessie
s}"n dal i drigo yn Llys Myfyr
hyd heddi\v. Tyfodd i fyny yn y
pentref gan fynychu ysgol
gynradd Tan y Coed, ac )Tna
\vedi ll\vyddo yn y 'scholarship'
aelh i y~gol Ramadeg
BIJ'TIrefail.

O'i dyddiau cynnar,
ymddiddorodd )rm m),d canu ac
adrodd, ac arferai f)'nd yn ddim
o beth yn Llaw ei thad 0

Steddfod i Steddfod.
Dechreuodd \vneud enw iddi ei
hun dnvy ennill }rmhob man -
arferai pobl sibrwd \vrth ei
gil\Idd fod yr 'hogan fach yn )1

£frog felfed goch' wedi cyrraedd
wrlh ei gweld yn dod tnvy'r
dr\VS a chipio'r wobr gyntaf eto
yn Eisreddfodau'r fro!

Parhaodd i' diddordeb h\vn
me\vn cysradlu ac Eisreddfola~

gydol ei hoes. Yn ei harddegau,
arferai f)'nd gyda'i chefnder,
Bob Tan y Gaer (a oedd }'n
eni11ydd Cenedlaethol, g)'da
Ila\v) ar ei beic idS' Griffith

Gwaith Cerrig Beddi
Gwasanaeth TeimUulwy a Phmmlol

24AwryDydd
Capel Gorffwys Preifat

Yn Gwasa,uuthu'r Holl Ardal

Dylan Gri ith
Trefnwr Angladdau Annibynnol a Lleol

TROS·Y·WAEN PENISARWAUN

Teyrnged
Y ddiweddar Mrs Nancy Edwina Jones, Meillionydd, Penisarwaun
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Angylion Kelly, 2. Grwp Anest,
3. Karate Kids a Llygaid
Hypnotaidd.

EniUwyr y tlysau
Tlws Teulu Treflys a thlws
bychan wcdi ei roi gan Enid a
Meurig Huws - Elan [ones. Tlws
Teulu Cefn Ffrwd a thlws
bychan wedi ei roi gan Rhys a
Sian Harris - Fflur Huws.
Canlyniadau eystadlaethau

llwyfan
Cynhaliwyd yr Eisteddfod
Ddydd Sadwrn, Tachwedd y 6ed
2010. Y beirniaid oedd Gwenno
Pritchard, Bethel (Cerdd) a
Lowri Ifan (Caernarfon) LIen a
Llefaru. Yr arweinyddion oedd
Manon Griffiths, Lois Hughes,
Ffion Owen ac Ann Lloyd Jones.
Y cyfeilyddion oedd Manon
Gwynedd, Helen Morris, Si6n
Elwyn, Gethin Griffiths, Manon
Elwyn, Glenys Griffiths a
Deilwen Hughes. Lois, Beth a
Ffion oedd yn dosbarthu'r

Noson Ddawnsio - 2.10.2010
Cynbaliwyd noson 0 ddawnsio
llwyddiannus iawn yn y Neuadd
Goffa ym Methel. Y beirniad
oedd Mrs Diana Hughes 0
Amlwch a'r trefnydd oedd Mrs
Sian Harris gyda Greta Jams,
Llio Hywel a Catrin Jones yn
hwyluso. Talwyd diolchiadau
gan Lywydd y Pwyllgor, Mrs
Deilwen Hughes. Diolch yn fawr
iawn i'r gynulleidfa frwdfrydig
oedd yn cefnogi.

Canlyniadau
Unigol Bluiyddyn 3 ac I all: 1. Elin
Jones, 2. Lowri Jones, 3. Alaw
Fflur a Ceri Michelle. Bluiyddyn.
4, 5 a 6: I. Elan Jones, 2. Cara
Jones. Blwyddyn 7-13: 1. Fflur
Huws, 2. Lowri Jones, 3. Lois
Jones ac Emma Roberts. Parau
Blwyddyn 3 ae Iau: 1. Lowri ac
Elen, 2. Lowri a Ceriann, 3.
Chloe a Shauna. Parau BlwyddYl1
7-13: 1. Lois a Fflur, 2. Lowri ac
Erin. Grwpiau BlwyddYl1 3 ac
lau: 1. Angylion Bach Kelly', 2.
Grwp Cai, 3. Lliwiau'r Enfys.
Grwpiau Blsoyddyti 4, 5 a 6: 1.

GRWP OFFERYNNOL
Roedd y gynulleidja ar ell traed 111e'lUn cymeradusyaetb i enillwyr y

gystadleuaetti yma ylZ Eisteddfod Bethel.
Arran Hughes, J'dalzo11Elusyn, Canoyn ]o1teS, Gunlym RllYS, Dyfan

Coles a Geth in Griffiths.

GORSEDD EISTEDDFOD BETHEL
Enilhuyr tlysau (Cynradd) - Mali; (Uuichradd) - Mall011 ElwYll )Illglzyd
a i'dr Geraint Elis (Archddenoydd), Ilid (Can y cadeirio), Gunlym RllYS

(Corn Guilad), Guiion JOlIll (Ceidwad y cledd), ae Elen, Ffion a
Rhianuien.

EISTEDDFOD BETHEL 2010

busnes llwyddiannus ac yn
gyngborydd cymuned am
flynyddoedd. Esrynnir pob
cydymdeimlad a'r teulu yo eu
profedigaetb

Mrs Joan Floulkes, sef Tlws
IJleisiol Uwchradd.
CYDY MDETh1LO. Dydd
Mawrth, 16 Tachwedd, bu farw
Idris Morris , Y Fachell, yn \vr

. -" ~

~(\
•••

cafodd y 'Co Bach' ei greu,
ymysg hanesion era ill.

Wrth ddiolch i'r siaradwr ar
ran yr aelodau, datgelodd
Richard Lloyd Jones bod
ganddo sawl beirniadaeth
ysgrifenedig gan John Gruffydd
Jones yn ei feddiant.

Bydd y cyfarfod nesaf ar nos
Fawrth Rhagfyr 7fcd. yn Festri
Cysegr yng ngofal yr aelodau yn
dathlu Gwyl y Nadolig. Croeso
mawr i bawb droi i mewn ac i
ymuno yn y dathlu.

~

CAROL YR WYL.
Llongyfarchiadau i Gethin Wyn
Griffiths ar fod yn llwyddiannus
gyda'i gyfansoddiad o'r garol,
Seren Wen, sydd wedi cyrraedd
y deg uchaf mewn cystadleuaeth
ar raglen wedi 3 ar S4C. Bydd
plant Ysgol y Borth,
Porthaethwy, yn canu'r garol ar y
rhaglen. Mae geiriau'r garol
wedi eu cyfansoddi gan Nesta
Griffiths sy'n athrawes yn yr
ysgol. Bydd Gethin, ynghyd ag
Arron Hughes a Carwyn Jones,
yn cyfeilio i'r plant. Pob lwc
iddynt igyd.
NOSON Y BANDIAU. Bydd
Pwyllgor Apel Bethel,
Llanddeiniolen a Seion
Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd Eryri 2012 yn trefnu
noson 0 adloniant yn y Bedol,
Bethel, ar Ionawr 8fed 2011.
Bydd grwpiau ileol - Y Bandana
a Scarabs yn perfformio - dewch
i fwynhau, dewch i gymdei thasu
a dewch i gefnogi.
LLONGYFARCHIADAU i
Mcleri ac Arwel, Llys Elen, Tre
Gof, ar enedigaeth Beca Fflur ar
21am Tach wedd. W)'res gyn taf i
Ellen a Gwynfor Ellis, Drws y
Coed, Rhos Lan, ac i Cliff
Williams y Felinheli,
LLONGYFARCHIADAU.
Dymuna Taid a Nain longyfarch
Eiry Myfanwy Price, Rynys,
Llanddeiniolen, ar ei Ilwyddiant
yn Eisteddfod Bethel yn ennill y
wobr gyntaf ar yr unawd canu,
ac hefyd am ennill Cwpan Goffa

Cyfarfu'r aelodau dan
lywyddiaeth yr Is-Lywydd, Y
Parchedig Marcus Wyn
Robinson a chafwyd gair 0
groeso ganddo. Braf oedd cael
cyhoeddi bod y Clwb wedi
derbyn cyrnonh ariannol 0 £ 100
gan Gyngor Cymuncd
Llanddeiniolen a diolchwyd yn
gynnes iawn iddynt. Atgoffwyd
pawb i ddychwelyd ffurflen y
cinio Nadolig yn ddiymdroi i
Ann Ellis Williams neu Ivy
Wright. Y siaradwr gwadd oedd
Gwyn Hefin Jones, Brynrefail, a
chafwyd sgwrs hynod 0

ddiddorol, gyda chymorth
lluniau am y gwahanol deithiau
y bu arnynt dros nifer 0

flynyddoedd. Cawsom olwg ar
anifeiliaid gwyllt, adeiladau
hanesyddol a golygfeydd
trawiadol wedi eu tynnu 0 burn
cyfandir. Diolchwyd iddo am
rannu ei brofiadau efo pawb gan
Geraint Elis a pharatowyd y
baned gan Eunice Roberts a Pat
Owen. Y Bedol fydd man
cyfarfod y tro nesaf a hynny ar
Rbagfyr 7fed. Gofynnir i bawb
ymgynnull erbyn 12.30.
CYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL. Daeth nifer dda 0

aelodau ynghyd yn ddiweddar a
chafodd pawb groeso gan y
Llywydd, y Dr. J. Elwyn
Hugbes. Roedd yn bleser
ganddo cael cyflwyno y siaradwr
am y noson, sef y Prifardd John
Gruffydd Jones, Abcrgele, gan
nodi ei fod yn enillydd y Fedal
Ryddiaith, y Fedal Ddrama a'r
Goron mewn sawl Eisteddfod
Genedlaethol ac erbyn hyn yn
feirniad 0 bwys dros Gymru
gyfan. Diddorol hefyd oedd i'r
siaradwr ddatgan mai yma ym
Methel yr enillodd ei gadair
Eisieddfodol gyntaf.

Bu'n son )'D hamddenol a
difyr am un a fu yn ddylanwad
mawr arno ers dyddiau ysgol ym
Motwnnog, sef Gruffydd Parry,
a chafwyd ganddo yr hanes sut y

BRO BETHEL.CLWB

ORIAU AGOR
6 a.m.-7.30 p.m.
(Llun-Sadwrn)

Cewch groeso cynnes gan, 6 a.m.-3 p.m. (Sui)
CLED A SUSAN A'R TEULU 10a.m-12pm

LJoiwrnod Nadolig)
Cofiwch am ein gwasanaeth
newid pres tramor, yswiriant, talu biliau, etc., yn
ogystal a gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post. _...
A hefyd Paypoint, Loteri a
Pheiriant Tynnu Pres (Cashback)
Diolch am eich cefnogaeth drwy'r flwyddyn a
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb

Cofiwch ddefnyddio
SWYDDFA POST BETHEL

-----.
(01248) 670261

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

BETHEL



Rydyrn fel aelodau yn ei
longyfarch yn wresog ar )'
dathliad arbennig hwn ac yn
gwerthfawrogi ei gyfraniad
mewn llawer 0 agweddau ar
waith yr Eglwys am gyfnod mor
faith.
COLI~I AELOD. Yn yr oedfa
bnawn Sul, Hydref 24ain,
coflawyd un o'n aelodau, sef ~r
ddiweddar Megan Jones, Greuor
Villa. Talwyd teyrnged gan
lywydd y mis, Lowri Roberts
\Villiams, i'w gwasanaeth
clodwiw a'i ffyddlondeb i'r
Aches yn ~'cyfnod cynnar gyda'i
diweddar briod ac yna dros nifer
helaeth 0 flynyddoedd yn
ddiweddarach. Bu'n gofalu gyda
thrylwyredd am yr adeiladau a'r
Ysgol Babanod yn eu sgil ac yn
gyson ei chyfraniad i waith y
cllWior)ldd. Caf\vyd teyrngcd
ddiffuanl )Tn dilyn gan Jennie
Angharad Roberts a oedd wedi
cyd-dyfu a hi yn yr Eg1wys.
Rhannodd atgofion melys am
brofiadau hj{r)Td a
g\\leithgareddau amr)rwiol dros
)1 blynyddoedd.

Cydymdeimlwyd fel
cynulleidfa a'r teulu "'iTn eu
profedigaeth. Bu'r g\\rasanae(h
angladdol )'ng Nghapel Coch,
I ..lanberis dan arweiniad y Parch
John Pritchard.
BI ..YCHAU NADOLIG. Mae
ein diolch yn fawr un\\l'airh eto
eleni i ba\\Jb a gefnogodd
Ymgyrch Plentyn N adolig a
pharatoi nifer sylweddol 0
flychau i'w hanfon dramor.
Diolch i Jennie A. Roberts, jrn 61
ei harfer, am drefnu'r ymg)rrch
ar ein rhan mewn
cyd\vcithrediad a'r Parch John
Pritchard.
OEDFAON RHAGFYR
5: am 5.30: Parch Ddr

Dafydd W)rn Wiliam,
Bodedern
12: am 2.00: Parch Eric lones,
Bangor
19: am 2.00: G\vasanaeth

Kadolig dan na\~dd )7
aelodau.

EISTEDDFOD YR URDD
ERYRI. Y mae'r arian yn dal i~

ddod i law a gobeilhir cael
cyfarfod ag Ifan Prys )'n y
flwyddyn newydd er mwyn cael
syniadau newydd iorffen targed
Brynrefail a Phenisanvaun, sef
£5,000.

~cWnliB ttl
('I •9Jh~o/dq'¥/10' {~,.'!/('/d,0t'k,

(" IIOU ne/odo". PAWSsy'n dOlt tlln 61"IQD)·tld j'tll'4
n pbortlon 0 bob ,,,nih ,_._.,

Clwb Golff Caernarfon

PROFEDIGAETH. \Vedi
gwaeledd byr yn ei chartref bu
farw Megan jones, Greuor Villa,
ar Hydref 1ge9 yn 83 mlwydd
oed. Roedd yn cnedigol 0 un 0
deuluoedd hynaf y pentref, ac
wedi byw yn y pentref gydol ei
hoes a chyfrannu yn frwdfrydig
i'r gymdeithas. Bendiihiwyd hi a
rheulu lluosog a'r balchder
ohonynt yn amlwg ganddi a
mawr fu eu ffyddlondeb
hwythau iddi hithau i'r diwedd.
Gedy fwlch enfawr ar ei h61 ac
mae ein cydyrndeimlad yn
ddwys iawn a'r oll o'r teulu yn eu
profedigaeth a'u coIled.
DY..\lUNA'R teulu ddaigan eu
diolch i bawb am bob arwydd 0
gydyrndeimlad a ddangoswyd
tuag at)'l1l 0 golli mam, mam
yng-nghyfraith, ch\vaer, nain a
hen nain arbennig iawn. Diolch
am y llu cardiau, ymweliadau a'r
holl roddion tuag at Gronfa
Marie Curie a Medd)rgfa
Llanberis.
rR YSBYTY. Roedd yn ddnvg
gennym ddeall fod Euronwy
Roberts, 8 Trem Eilian, wedi
gorfod d)Tch\velyd i'r )'sbyty a
hithau ne\\')ldd gael dod adref
wedi treulio cyfnod pur faith yn
Ysbyty G\\Tynedd. Anfonwn ein
eofion ati gan ddymuno iddi
adferiad llwyr a buan.
YREGLWYS
BRESBYTERAIDD
LLONGYFARCH. Daeth
profiad arbennig ac unigr)"v
ia,vn i ran Richard Wyn Evans,
Ty'n Buarrh, yn ddi\vcudar.
Eleni mae'n dathlu ei \vasanaeth
fel blaenor yn Eglwys Brynrc[ail
am drigain mlynedd. Fe'i
e(hoI\vyd yn 1950 ac mae'n
debyg mai ef ),\\"r unig flaenor
)'n hanes )'r Eglw),'s i gyrraedd y
garreg filltir hon.
Llong)rfarch\vyd ef yng
nghyfarfod )'r h),dref 0
IIenaduriaeth Arfon a g)rfarfu }'11
Jeri\vsalem, Bethesda ac, ar
Dach\vedd )' 10fed, fe'i
anrhydeddwyd }'Dgngh)rfarfod 0
Gymdeithasfa Eglw}l$
Bresbyteraidd Cymru a
gynhali\vyd yng Nghapel y
Dyffryn, Llandyrnog, Dyffryn
Cl\vyd. Er nad yw ei iechyd \;\ledi
bod yn dda yn ddiweddar mae
vvedi bod yn ymdrechgar i
ddil,'n nifer 0 oedfaon dros y
misoedd di\vethaf.

•

Jones yn canu Can y Cadeirio a
Glcnys Griffiths yn cyfeilio.
Cyrchwyd y llenorion i'r llwyfan
gan Ffion Haf Evans gyda
Rhianwen Williams ac Elen Haf
Gwynne Ifans yn eu cyfarch }'
gyda phenillion wedi eu
cyfansoddi gan )' beirniad LIen,
Lowri Ifan. Diolch i bawb am
gefnogi'r Eisteddfod eleni ac i
swyddogion }T Pwyllgor am
sicrhau bod yr Eisteddfod wedi
rhedeg yn esmwyth.

Seremoni'r Cadeirio
Prif Lenor Cynradd oedd Moli
Ha£ Roberts a'r Prif Lenor
Uwchradd oedd Manon Elwyn,
Cyflwynwyd y prif dlysau i'r
ddau lenor gan Maldwyn John a
Manon Gwynedd, Gareth a
Manon Griffiths.

'Roedd Gorsedd "'i' Beirdd dan
ofa1 yr Archdderwydd, Mr
Geraint Elis. Gwion John oedd
Ceidwad y Cledd, Gwilym Rhys
yn chwythu'r Corn Gwlad, Ilid

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

BRYNREFAIL

.---Trwsio acAdnewydduDodrefn--,
Wedi torri darn 0 ddodrefn?

Hoff gelfi wedi mynd iedrych yn drist?
Cysylltwch a ni i roi bywyd ne'ly4tydditch trysor

Dennis &JulieJones
.___----- 01286650255----------'

Cerdd
Unauid Bhoyddyn 4, 5 a 6: 1.
Emma, 2. Moll)', 3. Rhianwen.
Parti Canu Bluiyddyn 4, 5 a 6: 1.
Y Dwsin Dewr, Unauid piano
Bluiyddyn 7, 8 a 9: 1. Gwion
Wyn, 2. Hari. Uttawd Bluiyddyn
7.8 a 9: 1. Eirv, 2. Elan, 3. Gwion
John a Gwion Wyn. Ufzawd
Cerdd dant Bhoyddyn 7-13: 1.
I..owri. Deuauid Cynradd ac
Uwchradd: 1. Lois ac Elan.
Offeryl1 lzeblaw Piano Bhsyddyr: 7,
8 a 9: 1. Alaw, 2. Richard) 3.
Hari. Unawd A laui wer;1l
Blwyddyn 7-13: 1. Gwilym, 2.
Lowri. Unawd Bhoyddyn 10-13:
I. Lowri. Unauxi piano BlwyddYll
10-13: 1. Gethin, 2. Bronwen a
Manon. Unauid offeryn hcblaui
piano Bluiyddyn l Osl I: 1.Manon,
2. Gwilym. Gnbp Offerynol
Cynradd ac Uuxhradd: 1. Y
Chwilod. Call Gyfoes: 1. Y
Dienw, Patti Canu Uuichradd: 1.
Ben bid Pont.

Enillwyr y Tlysau
Cwpan Arian (llefaru Cynradd):
Moli Haf Roberts.
Cwpan Koniea (lle[aru
Uwchradd): llid Jones
Tlws Coffa Sian Robinson
(darllen ar )' pryd): Dyfan Coles
Tlws Pare y Wern (Parti llefaru
Cynradd): Y Llewod
Tlws Coffa Goronwy Jones
(lleisiol Cynradd): Sion Arfon
Tlws Coffa W.G.Ellis (piano
Cynradd): Owain Llestyn
Tarian Ael y Bryn (offerynol
Cynradd): Tomos Efans
Tlws Coffa Mrs Joan Foulkes
(lleisol Uwchradd): Eiry Price
Tlws Coffa John M Williams:
(piano Uwchradd): Gethin
Griffiths
Tlws Teulu Penpare (of[erynol
Uwchradd): Manon EI\vyn
Tlws Llwyn Eithin (Parti Canu
C}'Ufadd): Y Wariars
Tl}rsau bach i'w cad\v am byth
}'n rhoddedig gan Sicncyn a
Glenys Griffiths, Wil a Nora
Parry, Brian ac Eirl}'s Sharpe,
Elwyn a G\vyneth lones,
Menna) Coll\vyn a Rita
Williams, Alun a Sheila
Foulkes, Huw a Nan Jones,
Gare(h a Rhian IIughes,
Margaret a Phillip Williams,
Ar""el a lola Jones) Deil,ven ac
El\vyn Hughes.

Cyfarfod yr Hwyr
Llefaru

Blwydd)'71 5 a 6: 1. Moli, 2.
Rhianwen, 3. Ffion Haf ac
Emma. BIW)'dd~Vl1 7, 8 a 9: 1.
Gwion Wyn, 2. Si6n Emlyn.
BlwyddYTl 10-13: 1. Ilid lones, 2.
Lois Jones. Part; Blwydd'}'ll 4, 5 a
6: 1. Parti Lle\vod, 2. Parti
Ffyrnig. DaTllell ar _}l Pryd
BlwyddY1L 7-13: 1. D)'fan, 2.
GeLhin a Bron,~en, 3. Gwil)lm a
Wiliam. ,)gets - A gored: 1.
Gwilym a Gethin, 2.
Yndyrdogs.

rhubanau gyda Gwion John a
Gwion Wyn yn redwyr
canlyniadau.

Bu aelodau'r Pwyllgor a
chyfeill.ion yr Eisteddfod yn
brysur iawn yo stiwardio a
threfnu raff] gyda nifer 0 wobrau
yn rhoddedig gan gyfeillion a
busnesau lleol.

Cyfarfod y Prynhawn
Llefaru

CylCJl Meuhrin: 1. Siwan, 2. Cia,
3. Iwan. Dosbartlz MeitlzrilZ: 1.
Corey, 2. Elis, 3. Kieron ac
Owain. Bhoyddyn Derbyn: 1.
0\Va1n, 2. Tomos, 3. Hannah a
Sara. Bluiyddyn 1: 1. Llion, 2.
Sam, 3. Erin a Milly May.
Bhoyddyn 2: 1. Ceri, 2. Ben, 3.
Chloe: Bluiyddyn 3 a -I: 1.
Gwenllian, 2. 1010, 3. Ywain.
Patti Llefaru Blioyddyn 1,2 a 3: 1.
Parti Elis, 2. Parti Heledd:

Cerdd
Cylcli Meithrin: 1. Rhys, 2. Siwan,
3. Cadi. Dosbartk Meithrin: 1.
Corey, 2. Milly, 3. Owain a Gwen.
B 1~1))lddyn Derby 11: 1. Bryn, 2.
Iddon, 3. Tomos a Cadi.
BlwyddYll I: 1. Llion, 2. Erin, 3.
Milly India. Bluiyddyn 2: 1.
Rhys, 2. Sion, 3. Chloe.
Bluiyddyn 3 a 4: 1. Sion Arfon, 2.
Heledd, 3. Ywain. Unauid Cerdd
Da7lt Bluiyddyn 1-6: 1.
Gwenllian, 2. Heledd. Pam Canu
Bluiyddyn 1, 2 a 3: 1. Y Wariars,
2. Parti Ceriann. Unawd PiatlO
Blwydd)"l I, 2 a 3: 1. Heledd, 2.
Lowri, 3. Elen. U71awd pial10
Blwyddytl 4, 5 a 6: 1. Owain, 2.
Elen, 3. Emma. U,1awd Offet)171
CY1'lradd: 1. Tomos, 2. Elin, 3.
Elen:

Parhad Bethel



Does dim guiir )"1 )' SOIl bod Guiyrjai wedi colli am bod Sitm Emlyn 'di
collie 1 sgertl

Dawnsio Disgo
Mere/led Eilian enillodd _V1' ornest DaV)IISIO Disgo gyda pherfformiad

oedd yll llau»i egni.

WeI mi gefais fy ysgogi yn
rhanool gan deitl y
gystadleuaeth ond hcfyd wedi
astudio'r cyfnod dros y
blynyddoedd yn fy ngwersi
hanes.
A thu allan 0 dy fywyd Ysgol
ti'n ymddiddori yo ...
Dwi'n hoffi gwrando ar
gerddoriaeth, yn hoff Ifilmiau,
cymdeithasu a darllen nofelau,
yn bennaf nofelau Sacsneg,
gwaith awduron fel Thomas
Hard}') Neil Strauss, Candice
Bushnell.
Dyma dy gadair gyntaf, sut
deimlad oedd hi i sefyll ar
alwad y corn gwlad.
0, coeliwch rown i'n crynu fel
deilen, yn ofn us ond yn falch,
falch iawn tu rnewn.

Enillydd y gadair eleni oedd
Loisi Poisi sef Lois Jones,
Blwvddvn 13. Cafodd ein.. .
gohebydd air gyda hi.
Yn gyntaf Lois, pa bentref ac
Ysgol gynradd sy'n dathlu dy
lwyddiant?
WeI, dwi'n byw yrn mhentref
Penisarwaun a chefais f) addysg
gynnar yn Ysgol Gyrnunedol
Penisarwaun.
Rwyt ti'n astudio ar gyfer dy
lefel A' ar hyn 0 bryd.
Y dw yn ast udio Cyrnraeg.
Saesneg a Hanes ac yn gobeithio
mynychu prifysgol i asrudio
Llenyddiaerh Saesneg ac
Astudiaethau Americanaidd,
A beth wnaeth dy ysgogi i
ysgrifennu'r stori a'i gosod yng
nghyfnod yr ail ryfel byd?

Sbotolau ar Loisi Poisi
CYSTADLEUAETH Y GADAIR

14

Y Ddawns Flodau
Addurnwyd serernoni'r cadeirio eleni gan berfformiad swrnpus

genethod Ysgol Dolbadarn yn dawnsio'r ddawns flodau. Yr ydym
yn ddiolchgar dros ben i aelodau 0 staff Ysgol Dolbadarn a
rhieni'r Ysgol am eu cefnogaeth ond yn benodol i enethod ),

ddawns flodau ddawnsiodd mor osgeiddig.

William Lamb
Enillydd y Th»s ant }';fw)!a[0 Buiyntiau o flaenllaui't diunnod yr

Eisteddfod.
(Dymar ail flwydd)ll1 yn olynol i Willial1l ennill y tlws IZW11)

Enillydd yr ornest Mathemateg blwyddYl1 7-9.

Y Sgets
Nr enillwyr oedd Roxy a Chantelle, sef Gwilym Rhys a Gethin
Griffiths, a wefreiddiodd )' gynulleidfa gyda'u perfformiad llawn
hiwmor a achosodd y gynulleidfa 1siglo chwerthin.

YSGOL BRYNREFAIL
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y Gerddotfa fu til 61y
llenni yn cyfeilio am

ddeuddeg awl'! Diolch,
hogiau, am eich

ymroddiad a'cli sgiliau
euraidd: Ifan

Willlol1lS, Gethin
Griffiths, A1iOll

Hughes, Rhodn
Brookes, Rhodri

WilliallLs, Sian Emlyn

Beirniad Cerdd oedd Catrin
Angharad Roberts 0
Lanbedrgoch, Ynys Mon. Bu'n
ddisgybl yn Ysgol Gyfun
Llangefni ac aeth i Brifysgol
Bangor i wneud cwrs BA
Addysg Gynradd.
Llwyddiannau: EniIIydd
Gwobr goffa Lady Herbert
Lewis yn Eisteddfod Bala 2009;
enillydd Ysgoloriaeth Bryn
Terfel 2009. Diddordebau:
Chwarae rygbi i dim mercbed
Caernarfon; Arweinydd parti
canu 'Hogia Llan-bob-rnan',
aelod 0 Aelwvd \T Ynvs.. - -

LIe byddai unrhyw eisteddfod
heb feirniaid 0 safon? Beirniad
y cystadlaethau llenyddol eleni
oedd Mr Richard Lloyd Jones.
Yn enedigol 0 Landygai,
derbyniodd ei addysg yn Ysgol
Dyffryn Ogwen Bethesda. Wedi
cyfnod yn astudio yn y Brifysgol
fc'i penodwyd yn athro
Mathemateg yn Ysgol David
Hughes, Porthaerhwy,
Dechreuodd farddoni oddeutu
byrn theng rnlynedd yn 61, ac
mae 0 bcllach wedi ennill un
gadair ar byrntheg a phum
medal lenvddiaerh.-

YBEIRNIAID

Capteiniaid Eilian, sef Atlest BO!1l a Dyfan Coles gyda'r cuipan wedi ei
addurno .)/11 rhubanau melyn y tv buddugol

EILIAN
1\

Y TY BUDDUUGOL

A law Hughes Bhoyddyn 8Mail: Roberis Bluivddvn 7- -

OFFERYNWYR

sydd yn dy ymddiddori?
WeI chwarae piano, dawnsio
disgo a chymdeithasu.
A'i dyma'r tro cyntaf i ti
gystadIu?
Ia, yn Ygystadleuaeth hon, ond
rwyf wedi cystadlu pob
blwyddyn yn eisteddfod yr
Ysgol ac mewn eisteddfodau
lleol befyd.
Oes traddodiad 0 gystadlu yn y
teuiu felly?
WeI oes. Fe enillodd fy chwaer
hyn, Erin, )' tlws hwn }T
flwyddyn ddiwethaf ac mae fy
mam wedi ennill }' Fedal
Ddrama yn y Genedlaethol.
A sut deirnlad oedd sefyll yng
nghanol y gynulleidfa pan
alwyd dy enw?
WeI coeliwch neu beidio rhown i
eisiau chwerthin o'n i'n teimlo
ID()r hunanymwybodol ond
roedd o'n gret 0 dcimlad hefyd.

Enillydd Tlws yr Ifainc eleni
ocdd Lili, ac yn "y' llun gwelir
Lili, sef Mared Ynyr 0 flwyddyn
9, yn eistcdd yn hedd ei chadair,
Cafodd ein gohebydd air sydyn.
Wei pa ardal yn y cyffiniau sy'n
dathlu dy Iwyddiant?
WeI gobeithio pentref Waunfawr
ac Ysgol Gynradd Waunfawr lle
gefais fy addysg gynnar.
Yr wyt yn astudio nifer 0
bynciau gwahanol ar hyn 0
bryd, pa un sydd orau gennyt?
o Cymraeg yn bcndant.
Mi gefais y fraint 0 deipio dy
stori, 0 ble daeth yr
yshrydoliaeth i sgwennu stori
mor ddyrys?
WeI cefais fy ysbrydoli pan
welais y teitl ond rhaid i mi
gyfaddef bod y stori wedi bod yn
chwyrlio trwy 1)1 yrnennydd ers
•upyn.
A thu allan i fywyd Ysgol beth

Sbotolau ar Lily
CYSTADLEUAETH TLWS YR IFANC

YSGOL BRYNREFAIL
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chwaraeon a phrynwyd llwyfan
symudol ar gyfer defnydd
trigolion y fro. Er gwario dros
£25,000 ar yr h<>II welliannau
siom o'r rnwyaf oedd darganfod
fod rhywun neu rywrai a'u bryd
ar fandaleiddio a lladrata eiddo'r
pentrefwyr. Serch hyn fe fydd y
neuadd yn cael ei hagor ar ei
newydd wedd gan blarn ysgol
Dolbadarn ar Ragfyr 16eg pan
fyddant yn cyflwyno ei cyngerdd
Nadolig yn Y Ganolfan.

Meddai'r Rheolwr Rhawd
Gyrnunedol, PC Bryn Pritchard:
'Rydym yn apelio ar unrhyw un
sydd a gwybodaeth am y
digwyddiad, neu unrhyw un
sydd a gwybodaeth am ble mae'r
eiddo a gafodd eu dwyn i
gysylltu ani. Mae'r digwyddiad
wedi achosi tristwch mawr
ymysg y bobl ifanc sy'n
rnynychu'r clwb. Rydym )'0
gofyn i unrhY'~ un s}"n g\~ybod
P\vy oedd yn gyfrifol am y
fyrgleriacth i gys}'lltu a ni mor
fuan a phosib.'

Gof)TInir i unrh}T\\' un s}Tdd a
g\vybodaeth neu a \I,relodd
ymddygiad amheus )'n yr ardal i
ffonio Heddlu Gogledd Cymru
ar 101, neu Taclo Tacle Cymru'n
ddi enw ar 0800 555 Ill.

Mae'r heddlu'n apelio am
wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth
yn )' Ganolfan Llanberis )'0 ystod
yr wythnosau diweddar,
Digwyddodd y byrgleriaeth yn
rhwng 5 a 9 o'r gloch, ddydd SuI,
7 Tachwedd.

Aeth y troseddwr(wyr) i
mewn i'r ganolfan drwy dorri
ffenesir a chafodd swrn 0 arian
parod, peiriant Wii a phedair
gem eu dwyn o'r Ganolfan.
Mcddai llefarydd ar ran pwyllgor
)' Ganolfan: 'Beth sydd fwyaf
siomedig y-\\7 bod y rhai sy'n
gyfrifol wedi targedu'r adeilad
yn bwrpasol ac wedi cymryd
eiddo oedd yn perthyn i Glwb
Ieueoctid Llanberis.

'Cafodd eiddo gwerth dros
£500 ei ddwyn a chafodd y
cloeon eu dadsgriwio'n ofalus
gan y troseddwyr. Roedd hwn yn
achos gwarthus 0 fandaliaeth a
dwyn, ac yo [argedu eiddo oedd
yn perthyn i drigolion Llanberis
a Nant Peris:

Mae h}'n \\ledi dig\\'ydd ar
adeg pan fo'r Ganolfan yo cael ei
haddasu fel theatr g}'da 350 0
seddi fel bydd modd cynnal
cyngherddau a dram au yno pan
fo'r galw. Gosod",'yd system
\vresogi ne\vydd yo }' neuadd

FANDALIAETH YN DILYN
GWELLIANNAU

CANOLFAN LLANBERIS

chymdogion a'i ffrindiau a'i
theulu i gyd.
YSGOL SUL CAPEL COCH.
Cynhaliwyd gwasanaeth
Diolchgarwch plant yr Ysgol
SuI yn ystod yr Oedfa Deulu
fisol, fore Sui, Hydref 24.
Cymerodd y plan t ran yn y
gwasanaeth, gyda phob dosbarth
yn cyfrannu yn ei dro. Diolch yn
fawr iawn i'r athrawon am eu
cymorth i baratoi ar gyfer yr
oedfa unwaith eto. Yn naturiol,
prysurdeb y N adolig sydd o'n
blaen y mis nesaf yrna.

pentref os gwelwch yo dda.
DIOLCH. Dyrnuna Louie
Pri tchard, 20 Dol Eilian,
ddiolch yn fawr iawn ibawb am
eu dyrnuniadau da a'u gofal yn
ystod ei arhosiad yn Ysbyty
Gwynedd ac Ysbyry Eryri yn
ddiweddar, ac crs iddi ddod
adref. Diolcb am bob yrnweliad,
cerdyn, llythyr a galwad ffon.
Diolch hefyd i'r gofalwyr am eu
caredigrwydd. Gao na fydd yn
anfon cardiau Nadolig clcni,
dymuna Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i'w

CYSTADLEUAETH Y
FFENESTRI NADOLIG
GORAU YN LLANBERIS

Dau gategori: 1. Siop;
2. Cartref.

Mi fydd yr enill\\ryr )rn cael eu
cyhoeddi )'0 y Ffau Nadolig ~rm
mbentref I~lanberis, ddydd Iau,
Rhagfyr l6fed. Mi fydd carolau
Nadolig yn cael eu canu, band
samba, stondinau a Sion Corn i
ddathlu'r \V)ll. Crocso C}'nnes i
ba\vb

R)'dym yn dal i gasglu arian i
ariannu'r digwyddiad hwn -
rhoddion i Gr\vp Datblygu
I ...Ianbcris ym Mount Pleasant
Hotel a hefyd yn siopau'r

ddoe sydd yn byw mewn byd
arall (os ydych yn coelio
ynddynt, wrth sgwrs!).

Llywyddwyd y noson gan y
Parch John Pritchard, gyda Mr
John H. Hughes yn rho i'r
diolchiadau.

Bydd noson nesaf y
Gymdci thas yn agored i bawb
ymuno a ni yn Festri Capel
Coch ar nos Fawrth, y 14eg 0
Ragfyr, am 7yh, pryd y cawn
ganu carolau a darlleniadau yng
nghwrnni Cor Bytholwyrdd,
dan eu harweinydd Mrs Mattie
Hughes.

Llywydd y noson fydd y
Parchedig John Pritchard a'r
cyfeilyddion fydd Miss Marcia
Thomas a Mr Gareth Jones.
Bydd Paned a Mins Peis ar gael,
CROESO IBAWB!

Dowch iganu a dathlu 'G\VyI
y Geni'.
FFAIR NADOLIG. Cynhelir
Ffair Nadolig yn Festri Capel
Coch ar yr 8fed 0 Ragfyr am 2
o'r gloch. Croeso cynnes i
bawb!
CYFARCHION. Hoffai
Derwyn Williams, Morfa
Bychan, Porthmadog, ddymuno
Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i'w holl deulu a
ffrindiau, gan na fydd yn anfon
Cardiau Nadolig elcni.
DIOLCHIADAU. Dyrnuna
Ru th ac Andrew, 29 D61 Elidir,
ddiolch yn fawr iawn i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am y
llu cardiau, anrhcgion a
dymuniadau da a dderbyniwyd
ar enedigaeth eu merch fach,
Megan Bryniog Owen.
PLYGU'R ECO. Diolch 0 galon
i'r ychydig ffyddloniaid a fu'n
ymgymryd a'r gwaith
blynyddol 0 blygu rbifyn mis
diwcthaf o'r Eco. Llanberis sy'n
gyfrifol am blygu rhifyn
Tachwedd bob blwvddyn,
gobeithio y bydd mwy ohonoch
yn fodlon rhoi dwy neu dair
awr i'r gwaith, y Ilwyddyn
nesaf.
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ADRAN LLANBERlS O'R
I.,LENG PRYDEINIG.
Dyrnuna'r Pwyllgor ddiolch i'r
rhai a gymerodd ran yn Apel
Popi 2010. Diolch arbennig i'r
rnerched, Awen, Delyth,
Falmai, Glenys a Gwen, a fu'n
casglu 0 ddrws i ddrws yn
Llanberis ar dywydd mor
ofnadwv, Diolch i'r busnesau•
lleol, a gytunodd i Ilychau
casglu a popis fod ar gael ar eu
safle.

DymUD\Vn ddiolch hefyd i'r
rhai a gefnogodd ac a gymerodd
ran yn y Gwasanaeth Cofio yn
yr Eglwys ac 0 amgylch y
Gofgolofn, am 11 o'r gloch fore
SuI y 14eg 0 Dachwedd, lie
cafwyd dau funud 0
ddistawrwydd cyn gosod y
rhithoedd ar y Gofgolofn. Mae
ein diolch yn arbennig i'r Parch
R. W. Townsend am arwain y
ddau wasanaeth.

Arweiniwyd yr orymdaith
o'r Eglwys i'r Ganolfan
Gymuned gan Gadeirydd yr
Adran, Mr Ted Morris.
Cymerwyd rhan yn yr
orymdaith gan adrannau
Llanberis o'r Girl Guides,
Ambiwlans Sant loan ac Army
Cadets-o dan reolaeth Sgt. S.
Jones (Detachment Commander).
RHOl GOLEUADAU
NADOLIG Y PENTREF
Y1ViLAEN. Yn diJyn ymdrech
arbeonig gan oifer 0
wirfoddolwyr a busnesau'r
pentref, cawn ddathlu'r Nadolig
eleni yng ngh wrnni goleuadau
IIiwgar yn y Stryd Fawr,

Fe roddir Goleuadau
Nadolig y Stryd Fawr ymlaen
o'r laf 0 Ragfyr hyd at )' 4ydd 0
Ionawr.

Bydd Goleuadau Coed en
Nadolig y Pentref yn mynd
ymlaen am 6.30 nos Iau,
Rhagfyr }rr l6eg ac mi fydd
nifer 0 weithgareddau ymlaen
ar y ooson.

Mi fydd rhan o'r Stryd Fawr
ar gau rhwng 6 ac 8 o'r gloch ar
y noson!

Bwricdir canu carolau, gyda
chymorth plant Ysgol
Dolbadarn a chorau lleol, bydd
nifer 0 siopau'r Str}'d Fa\vr a
nifer 0 stondinau ych\vanegol
ar agor )'n h\v}rr ac, wrth g"\vrs,
mi fydd Sion Corn yno!

Dowch yn Ilu gyda'ch plant i
gefnogi achlysur cymunedol yn
y pentref.
CYMDEITHAS UNDEBOL
LLANBERIS. Ar nos Fawrth, )'
9fed 0 Dach\vedd, caf\vyd sgwrs
gan Mr Huw P. Hu\\'s, Bethel,
am rai o'r profiadau a gafodd ac
a glywodd amdanynl yn ystod
ei yrfa yn yr Reddlu. Son yr
oedd am 'Ysbrydion', sef pobol

LLANBERIS
Gwyneth ac Ei1ionRoberts, Swn-y-Gwynt, Fton: 870740 --



Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda
oddi wrth bawb yn y gwesty.

Diolch am eich cefnogaeth trwy'r flwyddyn.
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LLANBERIS
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E.W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
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Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870328

Nadolig Llawen a 81wyddyn Newydd dda i chwi 011
oddi wrth bawb yn siop

Manteisiweh ar y eyfle i brynu dillad a nwyddau
awyr agored - hyd at 500/0 i ffwrdd.

%l£{o~'lLlaweii a
'BtivydClyll %....\:/ddVaa
('Lfc.l, \rrt{i Dylan
Stryd Fawr Llanberis
Ffon: 870777

Ffon: 870088 GWASANAETH COLeHI A SMWDDIO

54 Stryd Fawr, Llanberis
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Altro

Sychlanhau

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrt}l bawbyn
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Diolch am eich

cefnogaeth drwy'r
flwyddyn

Ceir ar werth; M.O.T.
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oddi wrth
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oddi wrth bawb yn
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Nos Sadwm
Cado.ir ')'T Eisteddfod: N\'{ "R.\li.
Griffiths (Machraeth)
Bodffordd
Medal Lenyddol dan 25 oed:
Daniel Elis-TayJor, Deiniolcn;
2. Siwan Davies, Llanybyddcr.
Stori Fer Agored: Dafydd GUlO
Ifan, Llanrug.
El1glYll Agored: Mr R.J .H.
Griffiths, Bodffordd
Cy/al'tsoddi Pel11lill i blaTzl dalt 5
oed: 1 a 2. Mrs Mona Thomas,
Penygroes; 3. Mrs N an\v
Roberts, IJlanddeiniolcn.
L',1lrig Agored: 1. Donald
l\1organ, Llanrhystud.
Llillell Goll Agored: John Jones,
Ceris, Deiniolen.
G_"Jallsoddi EnzYlz Dzolclzgarwcll:
1 a 3: Mr R.J.H. Griffi[hs,
Bodffordd, 2. Mrs Mona
Thomas, Penygroes.
Grell Brawddeg 0'1'gair Deilliolelz:
Mr R.J.H. Griffiths, Bodffordd.
Rhyddiazlll dafl 16 oed: neb yn
cystadlu.

Unausd 0fferynllo{ Agored: 1.
~\'{~~\\\)(l.\~~._

Parti Canu: I. Dim Llawn
Llathen.
Deuauid Digri: 1. Catrin
Llewelyn ac Eleri.

Llenyddiaeth
Dosbal'l/t ,"feilllrlll: 1. Eiddon; 2.
Abb)r; 3. Sioned.
DerbYlz: 1. Sion; 2. Ala\\'; 3.
Elin.
BlwyddYl1 1: 1. D)'lan; 2.
Nattha\vut; 3. Hannah.
BlwyddYl12: 1. IIarri; 2. Iv-ran; 3.
Elen Robert .
Blw),ddYl1 3: 1. G\vion
IJlewcl)'n; 2. Elli\v O\ven; 3.
Tasha Croft a Jac Pr)rdderch.
BlwyddYll 4: 1. Elin Worth; 2.
Glain l\1eleri; 3. Ella Marzelos
Jones.
Blwydd)ll15: 1. Bethan; 2. Tia; 3.
Joe.
Blw}'ddytl 6: 1. lwan Jones; 2.
Prys Wyn Hughes; 3. Enlli
Roberts.

Llongyfarchiadau iAlaw Lewis a Catrin Lleuielyn ddaeth yn Iaf yn )1

ddeuauid dan 16 oed

•
•, • •

~
•

•• " •, ..
•

Dalliel Taylor

Llewelyn; 2. Ella; 3. loan a
Dafvdd.•
].)arli Gerdd DillZl dan 12: 1. Parti
Adran Gwaun Gynfi,
Parti Canu: 1. Parti Adran
Gwaun Gynfi.
Unauid Offerynnol dan 16: 1.
Gwenno Glyn.
Deuauid dan 16: 1. Catrin
Llewelyn ac Alaw.
Unauid Cerdd Dant dan 21: 1.
Carys Angharad.
Ysgoloriaetli )11' Eisteddfod: 1.
Alaw Tccwyn; 2. Gwyn.
Unauid Piano Agored: 1.
Gwenno GI)Tn; 2. Catrin
Llewelyn,

Rhai 0 enillwyr y prynhaum

Eisteddfod Gadeiriol
Deiniolen 2010

Adrodd
Dosbanli Meuhrin: 1. Sion; 2.
Erin; 3. Callun ac Erin Wyn.
Dosbanb Derbyn: 1. Rhun; 2.
Elin; 3. Sion.
Bluryddyn 1 a 2: 1. Osian; 2.
Dafydd; 3. loan, Sam a Medi.
Bluiyddyn 3 a -I: 1. Beca; 2.
Glain; 3. Alis.
Bhoyddyn 5 a 6: 1. Pry's.
Parli Adrodd dan 12: 1. Parti
Adran Gwaun Gynfi.
Sgets dan 12: 1. loan, Dafydd,
Glain, Alaw, Victoria, Beca; 2.
hlis, L\ngharad, Ella, Ciano
Adrodd dan 16: 1. M.iriam
Angharad; 2. Llio Bryfdir,
Adrodd Agored: 1. Carys
Angharad.
Sgets Agored: 1. Eleri a Sioned.
Darllen Darn ar _v Pryd: 1.
Miriam; 2. Elli\v.
Parti Adrodd: 1. Dim Lla\vn
Lla[hen,
GrWp DaWllSl0 Disgo: 1. £1in,
Tara, Catrin ac Eli.

Cerdd
Dosbarth MeitlLril1: 1.Gwenno; 2.
G\vion; 3. Sion.
Dosbartlz Derb}'lz: 1. Elin; 2.
Rhun; 3. Ahmed.
Blv..ydd)'lz 1 a 2: 1. Osian; 2.
Dafydd; 3. loan; 4. Sam a Medi.
Blw)ldd)1n 3 a 4: 1. Alis; 2. Beca;
3. Ella a G\vion LleweI\'fl.•
U,1awd OffeT)'nl10l datz 12: 1.
Prys; 2. Bethan a Shannon.
Callz1 Plal10 dalt 12: 1. Cai.; 2.
Beca.
CalZlJ Ell'1)'11daTi 12: 1. G\vion

bydd cynnydd sylweddol wedi
ei wneud erbyn y
gystadleuaeth! !!
GWYL GEROD DANT
GLANNAU l~ENAI. Da iawn
chi, barti canu Ueisiau
Llanbabs a fu'n cystadlu yn yr
Wyl Gcrdd Dant am y tro cyntaf
eleni. Buont hefyd yn cystadlu
yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen
yn ddiweddar, Hoffai'r plant a'r
rhcini ddiolch i Lindsey ac
Eleri am eu hyfforddi.
IJLONGYFARCHIADAU i
Alaw Lewis a Carrin Llewelyn
am ddod yn gyntaf yn
Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen
yn }' gystadleuaeth Deuawd dan
16 oed.
CYDY1\1DEIMLWN yn ddwys
gyda theulu'r ddiwcddar Mrs
Grace Maxwell a fu farw'n
ddiweddar yn 96 mlwydd oed.
DYMUNIR Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i holl
drigolion }' pentref a'r ardal
gyfagos.
COFION. Anfonwn ein cofion
at bawb a fu'n wael neu'n derbyn
llawdriniaerh yn ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU i
Daniel Ellis-Taylor ar ennill }'
Fedal Lenyddol 0 dan 25 yn
Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen.

DIOLCH. Dymuna Rachel
Rowlands, 19 Rhydfadog,
ddiolch iw' theulu a'i ffrindiau
am )' cardiau, anrhegion ac
arian a gafodd ar ei phen
blwydd yn 18 oed.
CYMDEITHAS UNDEBOL.
Cafwyd noson hynod 0 ddifyr
yn )' Gymdeithas Undebol nos
Lun, 25 Hydref pan fu Mr
Arwel Jones, Penisarwaun yn
son am deithiau Hogia'r Wyddfa
i'r Unol Dalei thiau, Awstralia ac
Affrica.

Clywsorn am rai o'r troeon
trwstan a'r Cymry a gyfarfu'r
Hogia.

Llywyddwyd y noson gan y
Parch John Prj tchard a
diolch wyd i Arwel gan Mrs
Anne Lloyd Jones.
DI01 ..CHIADAU. Dymuna
Alex Parry, Porth y Gogledd,
ddiolch i'r teulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau,
anrhegion ac arian a
dderbyniodd pan yn cae 1
llawdriniaeth yn yr )'sbyry ym
Manceinion.

Diolch yn fawr a Nadolig
Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i bawb.
MERCHED Y WAWR. Dacth
nifer dda ynghyd i'r ail gyfarfod
o'r tyrnor newydd a chrocsawyd
pawb gan y Llywydd. Braf oedd
gweld dwy ferch ifanc wedi
ymaelodi a'r gangen, sef Delyth
a Ffion, )' ddwy 0 Lanberis.
Dymunwyd gwellhad buan i
Eirlys sydd ddim wedi bod yn
dda yn ddiweddar a hefyd
cofion at ddwy gyn-aelod: ..Mrs
Megan Morris sydd wedi bod yn
yr ysbyty yn cael llawdriniaeth
ar 01 syrthio a thorri ei chl un, a
hefyd Mrs Gwladys Jones
hirhau hefyd ddim wedi bod yn
dda ac wedi bod yn yr ysbyty,
Brysiwch wella i gyd.
Llongyfarchwyd Margaret
Ellen ac Ernie, ei phriod, ar
uua\\\\\l e'l "Pt\.()o.a~l\.'lt 'In
ddi weddar,

Bydd dau dim o'r gangen yn
mynd igystadlu yn }' cwis hwyl
cenedlaethol sydd i'w gynnal
yng Ngwesiy'r Seiont Manor ar
19 Tachwedd. Bydd y cinio
Nadolig yn cael ei g)'nnal yng
Ngwesty'r Padarn Lake,
Dan beris, ar 17 Rhagfyr.

Croesawyd y wraig wadd, sef
yr a\vdures Margcd Roberts 0
Llang\vnnadl, Pen Llyn.
Cafwyd noson h \vyliog a
chartrefol braf yn ei chwmni yn
adrodd peth o'i hanes ac yn
darllen rhan o'i gwaith. AI' nos
Wener, 22 Hydref, aeth nifer o'r
aelodau i fo\vlio deg a ffi\vynhau
pryd 0 fwyd yn Glasfr)rn, y Ffor,
ger P\vllheli, a chaf\.v),d noson
ddifyr er gwaetha'r ly\\'ydd
mawr. Roedd rhai yn cael h\vyl
dda ofnad\\7y ar y bo\vlio ond un
neu ddw)r aral1, heb enwi heb,
yn anobeithiol. Gobeithio y

DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133) ... -
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Diolch am eich cefoogaeth yo ystod y flwyddyn

(Ffon: Llanberis 870287)
DEINIOLEN

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA
I HOLL DDARLLENWYR ECQ'R WYDDFA

oddi wrth
bawb yn

cop
RACTIWR

TRO
MewoOI .Allaool

Brvlinln
Plasttvrddio YOIi 18

YmgYl\ghori Ac .
Amcangyfri Am ddim

Gofeb i'r Chwarelwyr yo yr All:
Ddu ac hefyd y maent yn gofalu
arndani ac yn gwneud yn sicr
bod y lle yn cael ci gadw yn
daclus.

Diolch yn fawr j chwi fel
clwb gan ei fod yn golygu 11awer
i'r ardal. Daliwch ati.
CYDY MDEIMLAD. Ar 22
Hydref, ganwyd mab bach i
Sioned a Geraint yn y cartrcf, 3
Maes Eilian, brawd i Heili. Bu
rhaid mynd a Sioned a'r bychan
i YSbYlY WrCl:Sanl, gall nad
oedd lIe ym Mangor. Wedi hyn
fe fu raid symud y babi iYsbyty
Glan Clwyd lle bu farw ar y
dydd olaf 0 Hydref. Enwyd }'
bychan yn Thomas Gareth
Hughes.

Bu'r gwasanaeth claddu yn
Eglwys Crist Llandinorwig ar
10 Tachwedd a rhoddwyd ei
weddillion i orffwys ym
Mynwent Macpela Deiniolen.
Cydymdeirnlwn yn fawr a
Sioned a Geraint yn eu
profedigaeth a gobeithio y bydd
iddynt hwy allu dod dros }'
golled fawr ac y bydd Heili yn
gallu bod yn help iddynt, gan
fod dipyn 0 waith magu arni ac
eisiau llawer 0 sylw. Boed Duw
yn nerth ichwi yn y dyddiau
tywyll yma.

DIOLCH. Braf 'f\v cae 1 gweld
fod Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen wedi bod mor
garedig a rhoi maine newydd
inni gyferbyn air Ganolfan yn
Ile yr un a gerddodd i ffwrdd.
Mae llawer yn cael rhyw bum
munud yn y fan yma, yn
enwedig os ydynt wedi cerdded
i fyny }t Fachwen. Yr ydym fel
ardal yn hynod 0 ddiolchgar i'r
Cyngor, a gobei thio y caiff
lonydd ac y bydd llawer yn cael
eistedd arni am flynyddoedd i
ddod.
CYDYMDEIMLAD. Yr ydym
yn cydymdeirnlo'n fawr a Mr a
Mrs Alwyn Jones,S Bro Elidir,
Alwyn wedi colli ei fam, sef Mrs
Margaret Madona Jones, Greuor
Villa, Brynrefail yn 83 mlwydd
oed a fu farw ar 19 Hydref yn ei
chartref, Roedd wedi magu
deu ddeg 0 bIan t ac fe gawsan t
011 dalu'r deymged olaf iddi.
Cynhaliwyd y gwasanaeth yng
Ngbapel Coch Llanberis ar 25
Hydref. Yr oedd y gwasanaeth
yng ngofal y Parchedig John
Pritchard. Rboddwyd ei
gweddillion i orffwys hefo'i gWr,
oedd wedi ei rhagflaenu dros 30
mlynedd yn 61, ym rnynwent
Santes Helen, Penisarwaun.
Gobeithio )T bydd y teulu cyfan
yn cael nerth ac iechyd i gario
ymlaen ar 61 ell coIled fawr,
ADREF QIR YSBYTY Croeso
adref yn 6J iMrs Megan Morris,
Minffordd. Cafodd ddamwain
yn )' ty ac mae wedi bod yn
YSb)'lY Gwynedd ac Ysbyty
Eryri ers hynny. Braf 'f\V cael ei
gweld adref yn ei chartref
unwai th eto ac, er yr oed mawr 0
95, mae hi i'w gweld yn gallu
cario mlaen yn dda iawn ac yn
hynod 0 ymdrechgar a gwengar,
LLONGYFARCHIADAU i
Glwb Orwig ar ddaihlu ei ben
blwydd yn ddeg oed. Yn ystod y
deng mlynedd mae'r clwb wedi
hod yn hynod 0 brysur yn
casglu arian at elusennau ac yn
llwyddo yn dda dros ben. Yr
ydym yn cofio }TJl bennaf am }'

Marian Jones, Ffon; (01286) 870291

DINORWIG
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LLANBERIS

rNaao[i8_L(awen a 'B(wyaayn 'Jfewyaa '])aa i 6aw6
oldi wrtfi 6ercfinoBion ayfiaw6 y1t Siay

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda oddi wrth Aneuryn a'r staff

LLANBERIS Fron: 870277

Gvves1:y

TE BACH POB OYOO RHWNG 2.30 a 5.00

"",..U DA AR GAEL
POS DYDD
CANOL DYDD

A GYDAIR NOS

, Nadolig Lla wen a
.1---~P. Blwyddyn Newydd
-, Dda I Bawb(01286) 871869

Ffon:

* Am lumau mynyddoedd
* Peintiadau* Printiadau

Symudol:

07919 897898

Satte Gwe
www.rnountamart.co uk

e-bost:
glnger@mountainart co.uk

Trin gwallt merched,
dynion a phlant
yn eich cartref

CELF V
••

COPAON
MOUNTAIN ART

STRYD FAWR
LLANBERIS 870925

• QC{(l10 Ll£l,vell (.1 13_ ''''Y'1 _:/'1
'1-k\V\j,{!IJJc{a t1d,{i1\,rt/t

-Diiys
T..in Gwallt Teithiol

(01286) 870434

• Papurau Newydd
• Bwyd a Diod
• 'Off Licence'
• Te a choffi
• Ar agor bob dydd
7am -lOpm

• Peiriant tynnu pres
Stryd Fawr Uanberis

A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444
*Gwerthwr Glo
*Olew Gwres Canolog
i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

• •

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
i bawb oddi wrth

~w"~'• •.~ .
_', l'. .
r ,j...' .. .

Pare Gwledig Padarn, Llanberis,
Gwynedd LL55 4TY

www.lake·rallway.co.uk
01286870549

•

Diolch am ei~ cefU'Dog~
drwy gydo~y flwyddyn

RHEILFFORDD LLYN PADARN
N~d~~igU@1we~31 ~Iwyddyn

Newydd lDdaiho~1dd~rile~wyr Ecour Wyddfa
\

I

Cyarc ion

Llanberis
Ffon: 871366

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Sue Lowe



Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddlo eich cyfrifiadurl

• •,,
Problem gyda'ch cyfrifiadur?

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberts
Ff6n : 01286 870462

Symudol : 07962 712368

Cyfarchion y tymor

01286 660 364
07887 654 251

Gwefan . Posteri
Taflenni . Logo
Card iau bus ne 5

Llyfrau archebion
Pe n lLythyr
Sticeri . Labeli
Argraffu 0 bob math

II BERIS
810108

Cwrw Blasus
Croeso Cartrefol

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda

oddi wrth

·ASESU MEWNOl A CHYNllUN GOFAl
GOFAl PERSONOL·8ATHIO

·CYMORTH I GODI A MYND I'R GWELU
eEISTEDD YN YSTOD Y OYDO

A GYDA'R NOS
• GlANHAU SIOPA COGINIO OWTIN

CEFNOGI POBL
·CYSYLLTU A GWASANAETHAU

ARBENIGOL
A ydych yn hoffi gweithio a phobl neu ffansi gyrfa newydd?

eMae Carediq Cyf yn awyddus • gyflogi pobl lIeol I weittuo
gyda'n cwmni. Mae hyfforddiant a chefnogaeth trwyadl ar gael.
Rydym yn recrwtJo yn gyson fel mae'r cwmnl yn ehangu ac
angen gwelthwyr Iwelthro una. rhan amser, amser lIawn neu
gyda'r nos. Am fanylion pellach cysylltwch a-

lola neu Ellis Wyn Jones ar-
Bangor 01248 612&22 Uun iGwener Oriau', Swyddfa g·5pm.

Mae'r criw yn diolch
i'n holl gwsmeriaid
am eu cefnogaeth

K~ ~ It B~ddylt
Kewydd 'Oda. i ckl i gyd!

AR AGOR 9am.- 9pm. BOB DYDD DRWY'R FlWYODYN
DIOOYDO GYOA SCON NEU DEISEN (Dim prydiau 0 gwbwt)
MAN PARCIO 0 FlAEN Y BWTHYN YN ADDAS I'R ANABL

Oriel arbennig 0 luniau Syr Kyffin Williams
a Ilu 0 arlunwyr Cymreig eraill

PEN YCEUNAHT ISM·
8WTl«NA.N:Ja..IDN'(D NtWAEl.~

LLWYIIRVRWi'DOFA.(O lJ.NIlIERISl
YN va 100 Y 18ec1.GANRIF OEWCH GROE9O
Nt8£NN1O YMA. VNOOVI'TALA.GOLVGFEVOO

GWVCHOAOS UVN MOARN"
OYFA<T'N PERI$

AMSEROEOO AGOR Y GAEAF
Tachwedd - Pasg

Sui - Gwener 1Oam-4pm
(Ar gau Sadyrnau
Cyfnod y Nadolig

AR GAU: 24.27.12.2010 & 1-3.1.2011

Llanberis



Swyddfa Etholaeth -
8 Stryd y Castell Caemarfon U55 1Sf

01286-672076
---neu ---
70 Stryd Fawr Bangor LL511NR

01248- 372948
I nffred: nes c mru. ov.uk

Os oes gennych fater yr
hoffech el drafod gyda'ch AC

mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

Alun FIred Jones
Aelod Cynulliad

Arfon

Ffair Nadolig yng Nghanolfan y
Capel
Dydd Sadwrn, 11:
Codi a goleuo'r Goeden Nadolig,
Nos SuI, 19: (5.30)
Gwasanaeth Nadolig i'r
Gymuned yn y Capel.
Nos Llun, 20: (6.00)
Parti Nadolig y Plant yng
Nghanolfan y Capel.
Nos Fawrth 21: (7.00)
Canu Carolau gyda Seindorf lau
Llanrug a chawl cartref, 0
amgylch }'Goeden Nadolig (yng
Nghanolfan y Capel os bydd y
rywydd yn anffafriol).
Sadwrn, 25 (00.01 tan 23.59)
Diwrnod Nadolig!

Swyddfa Etholaeth
8 StJyd y Castell Caemarfon LL55 1SE

01286-672076
---neu ---
70 Stryd Fawr Bangor usr 1NR

01248- 372948
william h arliament.uk

Hywel Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon...

Os oes gennych tater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AS

mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

yn IIu!
COR Y GOGLEDD. Braf oedd
gweld Ceri, Donna ac Eirion yn
canu yng nghor y Gogledd yn
Siadiwrn )' Milflwydd adeg y
gem rhwng Cymru a Seland
Newydd, gyda Neil (11 Erw
Wen, gynt) yn arwain.
CROESO ADRE. Ar 01 yrnweld
a siarcod y Mor Tawel, mae
Dafydd Roberts wedi cyrraedd
adre. Bydd 11awer 0 straeon i'w
clywed dros beint ym mar
Tafarn Bryngwnal
NADOLIG YNG
NGHAEATHRO. Dyma
grynodcb 0 ddigwyddiadau'r
Nadolig yn y pentref:
Nos Iau, 9 Rhagfyr (7.00)

swyddfa@anturwaunfawr.org

Llarplo Dogfennau Cyfrinachol

WAVNFAWR

AILGYLCHU

Gwaredu Data

ANTUR WAUNFAWR AllGYLCHU

• Trwsio ceir 0 foniau
• Gwoith MOT
• Meconic profiodol iown
• Prisiou cystodleuol

07979620996
neu symudol

LLANRUG

677362

Teglon,
Stdd Tolybont

CERIS JONES

flwyddyn newydd a chroesewir
pawb sy'n awyddus i helpu i
drefnu gweithgareddau i
gyrraedd y nod am 6.30 yr hwyr
nos Lun, 6 Ionawr yng
Nghanolfan y Capel. Croeso i
bawb!

A

GWYL GERDD DANT
GLANNAU MENAI.
Llongyfarchiadau i Llcucu
Gwawr ar ddod yn drydydd yn
ei chystadleuaeth yn yr wyl.
Hefyd roedd yn braf gweld
Donna a Ccri fel aelodau 0 barti
'Criw Syr Hugh'. A fydd
buddugoliaeth iddynt yn
Eisteddfod Wrecsam?
TYNFA MISOL. Enillwyr
Tynfa Fisol Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro ar gyfer mis
Tachwedd oedd: £40: (62) Ceri
Walthey, 13 Tai Glangwna; £25:
(77) Mair Roberts, Swn )7
Gwynt; £15: (75) Mai Jones,
Crud yr Awel; £5: (86) John a
Laura, Rhannah, Stad Glandwr,

Oherwydd cefnogaeth
barhaus ein hap-chwaracwyr
bydd y Pwyllgor yn medru
trefnu, a thalu am, y
gweithgareddau rymhorol.
CAPEL. Bvdd vr Ocdfaon• •
canlynol yn ystod mis Rhagfyr,
5: 11.00: Ysgol SuI

2.00: Parch Iorwerth Jones
12: 11.00: Ysgol SuI
19: 11.00: Ysgol SuI.

5.30: Oedfa'r Gvmuned ar•

gyfer dathlu'r Nadolig
gyda'r Ysgol SuI, )' Bobl
Ifanc a'r Gweinidog, y
Parch Marcus W}'ll
Robinson. Croeso i bawb.

26: 10.00: Oedfa Gymun (fer)
yr Ofalaeth yng Nghapel
Cysegr, Bethel 0 dan
arweiniad y Gweinidog, }'
Parch Marcus W''ll•
Robinson.

Cynhelir Ffair Nadolig yng
Nghanolfan y Capel am 7.00 yr
hwyr nos lau, 9 Rhagfyr, gyda
stondinau, gem au, paned,
cyrndeithasu - a rhagor. Dcwch

Uned 1, Fferm Bryn Afon
LLANRUG

Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

Mac croeso i unrhyw un sydd
am helpu yn y gwaith 0
gyrraedd nod Caeathro i ddod
yn rhan o'r Pwyllgor Apel.
Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf
yng Nghanolfan )' Capel ar 11
Chwefror yn dilyn
cyhoeddusrwydd yn Eco'r
Wyddfa, Y Caernarfon &
Denbigh Herald a thrwy
ddosbarthu taflcn 0 ddrws i
ddrws. Roedd 3 yn bresennol i
gyfarfod Mr Richard Morris
Jones oedd yn cynrychioli
Pwyllgor Eisteddfod
Genedlaeihol yr Urdd a
gynhelir yn Eryri yn 2012.
Etholwyd y swyddogion
canlynol i'r Pwyllgor Apel Ileol
Caeathro sef: Cadeirydd: Clive
James, Ysgrifennydd: lana
Ceiriog; Trysorydd: Nia Parry
Jones.

Bu dau gyfarfod arall ers
hynny, y naill i drefnu
gweithgareddau codi arian air
l1all i drefnu gwirfoddolwyr i
gasglu arian 0 ddrws i ddrws yn
yr amlenni a ddarperir gan yr
Urdd, a chynhaliwyd y cyfarfod
diweddaraf nos Lun, 8
Tachwedd, yng Ngharrog,
Rhos-bach.

Yn dilyn )7 casglu, mae'r
Pwyllgor Ape! ar gyfer
Caeathro yn falch 0 gyhoeddi
fod eisoes gyfanswm 0 £800
wedi ei gasglu tuag at y nod
Ileal ar gyfer Caeathro 0 £2,000.
Os oes unrhyw un sydd heb
gyfrannu yn dymuno gwneud
hynny, mae croeso i chi roi eich
amlen drwy ddrws y Cadeirydd,
Hafan, Caeathro, neu drwy
ddrws y Trysorydd, Derwen,
Rhos-bach.

Diolch i bawb a fu'n
dosbartb u a chasglu'r arnlenni a
diolch 0 galen i bawb a
gyfrannodd mor hael i sicrhau
cystal cychwyn i'r yrngyrch.

Bydd )' cyfarfod nesaf yn y

•APEL
YR URDD.

PWYLLGOR
EISTEDDFOD

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Fton: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref) .......
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Gyda chefnogaeth
Band Pres Porrhnerhwy

('or Ysgol Gynradd r~lallf3irp\vll

•

•
Rhagfyr 6ed 2010

·0

Nos Lun•

•

Gyda chaniatid caredig y Deon•

• Cadeizlan Bangor•

••
•• Gwasanaeth Carolan••
•

•
•

Hcddlu • Ambrwlans • Gwasanaerh r.in lieAchub • Uu A'V)'ry Fall
• C",>Iwyr) Glanl"'u • Tim,," Achub M)'n)'dd· RNLI •

BIRD ·YJllJlCw"1'r eyota

•

••

Gwasanaethau Brys Cyfun

GWASANAETH CAROLAU'R
GWASANAETHAU :BRYS

Mae Gwasanaethau Brys Gogledd Cymru yn gwahodd
aelodau'r cyhoedd i ymuno a nhw yn eu Gwasanaeth Carolau
Nadolig Blynyddol yng Nghadeirlan Bangor ar nos Lun y 6ed
o Ragfyr.

Bydd y gwasanaeth yn cychwyn am 7.30pm a bydd Band
Pres Porthaethwy a Chor Ysgol Llanfairpwll yn cymryd rha~;

'Rydym yn falch iawn 0 gael cyfranwyr cystal yn cefnogi r
gwasanaeth eleni,' meddai'r Prif Gwnstabl, Mark Polin.

'Mae'n gyfle iHeddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tan ac
Achub Gogledd Cymru, y Timau Achub Mynydd, Gwylwyr y
Glannau ac unrhyw wasanaeth arall, yn wirfoddol neu fel arall,
i ddod ynghyd i ddathlu'r Nadolig yn y modd cywir,' .

'Mae rnynediad i'r gwasanaerh am ddim ac mae croeso 1staff
)' gwasanaethau brys, eu teuluoedd a'u ffrindiau fynychu ac
mae croeso cynnes i'r cyhoedd hefyd.' .

Bydd yr arian a gesglir yn ystod y gwasanaeth yn cael ei
rannu rhwng Hosbis Plant 1y Gobaith a'r Gadeirlan.

Yn dilyn y gwasanaeth, bydd mins pei a diod cynnes ar gael
yng nghefn y Gadeirlan.

Claud Butler. Dawes

L

Unwaith yr oeddwn innau - dan ei draed
yn dreth ar ei oriau.

Yn oerni ward, her 'run iau
heddiw yw bod yn 'sgwyddau.

Yn ddiweddar cyflwynodd Richard Llwyd Jones siec am £500 er
lIes Ward Ala\~, Ysbyty Gwynedd. Codwyd yr arian trwy
werthiant y gyfrol 0 farddoniaeth Cerddi'r Llamo. Cyflwynwyd ).
rhodd er cof am ei frawd, Dafydd. Ar ran y teulu hoffai Richard
ddiolch ibawb a gyfrannodd mor hael at yr achos teilwng hwn,
sydd wedi cyffwrdda sawl teulu yn yr ardal yma yn ddiweddar.

DIOLCH AM HAELIONI

AM
flRIS
CALL!

wyddwn i pwy oedd 0 - yn
ddiweddarach )r daeth 0 yn
enwog fel drymiwr y Beatles. Mi
gafodd Ringo y sac am ffraeo
hefo'i fos ar 61 iddynt fod mewn
parti meddwol dros nos.
A meddylwich am y pel
droediwr, mab cnwoca'r 'Sgubor
Goch' yn cael ei gardia gin
LJanber. Ac o'r Oval Ie aeth Wyn
iWrecsam, N cwcasile, ac i ddau. . .,dim Manceinion a gwisgo r crys
coch iGymru sawl tro, a hynny
gyda balchder.
Mi geisiodd arnryw eraill o'r ser
fod yn llwyddiannus ar faes y
bel-droed: Rod Stewart a fu'n
dorrwr bcddau am gyfnod ac yn
chwarae i dim Brentford. Bu
Des O'Connor, Mike Yarwood,
Ronnie Corbet, David Fro l ac
Eddie Large a'u bryd ar wneud
eu marc wrth gicio pel. Bu
Warren Beatty yn dal llygod
mawr. Rock Hudson yn gwerthu
hoovers a Jeffrey Archer, 0
bawb, yn gofalu am gadeiriau ar
Ian mor,
Ae 0 son am garcharorion. Fe
garcharwyd Bebe Daniels rai
blynyddoedd yn 61 am ddeg
diwrnod, am yrru car yn rhy
gyflyrn. Y [film gyntaf iddi ei
gwneud ar 01 cael ei rhyddhau
oedd 'The Speed Girl'. Bu Erol
Flynn yn y carchar deirgwaith
am ymosod. Y tro olaf am daro
plisman a ofynnodd am ei
lofnod. Cafodd Sophia Loren fis
o garchar am wrthod talu treth
incwrn, a threuliodd Ivor
Novello fis yn Wormwood
Scrubs am derbyn petrol yn
anghyfreiihlon yn ystod yr Ail
Ryfel Byd.
A beth am orffen hefo Mae West.
Cafodd ddau ddiwrnod 0
garchar am i'r awdurdodau
honni fod ei sioe a elwid yn
'SEX' yn anweddus. Onid hi
ddywedodd, 'll7lzen I'm good, I'm
very good. BILl uihen I'm had, I'm
better. '
Na dvdi sac ddim yn beth drwg
bob amser, Na mynd i'r carchar
chwaith,

(01286)
676804

neu
07770951001

Ys gwn i fedar unrhyw un
ohonoch chi, os buoch chi mor
anl vvcus 'rioed a chael sac,
ddweud a gwen ar eich wyneb a
Jlawenydd yn eich calon: 'Dyna'r
peih gorau ddigwyddodd i mi
'rioed.' Mae Ina amryw 0 ser y
byd adloniant wedi bod yn
1wcus iawn am iddyn nhw gael
sac.
J\li gafodd Madona sac pan oedd
hi yn gweithio rnewn g\VCSl)' yn
Efrog Newydd am iddi daflu jam
yn fwriadol ar ben cwsmer. Ac
Elvis Presley, pan oedd 0 yo
ennill dim ond dcg ar h ugain
doler yr wythnos yn cael sac, am
dwyllo ei gyflogwr oherwydd ei
wallt hir a honni ei fod yn
byrntheg mlwydd oed, pryd )1f
oedd 0 ddim ond yn bedair ar
ddeg. Roedd hi'n anghyfreithlon
cyflogi rhai dan oed ar y pryd.
Dyna Roger Moore wedyn.
Roedd 0 yn gwcithio mewn
swyddfa gwneud carrwns yn
Llundain ac fe anghofiodd 0
fynd ar neges bwysig, gyda'r
canlyniad fe goliodd 0 fusnes i'r
cwmni. Ond cwyn arall yn ei
erbyn, mwy difrifol efallai, oedd
ei fod 0 yn gwneud te oer i'r
staff. Eris Sykes, pwy ond y fo
Iyddai yn cael sac 0 ffatri wlan
cotwm am gan can Bing Crosby
'In the Blues of the Night' hefo
bwced ar ei ben. Ac mi gafodd
Dusty Springfield sac am ffiwsio
trydan drwy'r holl adeilad lie
roedd hi'n gweithio. A
meddyliwch am Peter Finch,
roedd 0 yn gweithio ar bapur y
Sun yn Sydney, Awsrralia, pan
daflodd 0 lond jwg 0 ddwr am
ben y Go1ygydd. Do, mi gafodd
ei gardia.
Roedd Ringo Starr yn arfer
gweithio ar y liong oedd yn dod
o Lerpwl i Borthaethwy yn
ystod misoedd yr haf Mi
fyddwn i yn arfer mynd i
Borihaethwy yn weddol amI ac
yn galw yn y Liverpool Arms am
beint tra fyddai rhai o'r
yrnwelwyr yno. Mi ges i sawl
sg\vrs hefo Ringo - er na
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hyn yw cynnal adolygiad manwl
o bob un 0 wasanaethau'r BBC 0
leiaf unwaith bob pum mlynedd
- mae ymgynghoriad cyhoeddus
yn rhan allweddol o'r
adolygiadau hyn. Yn
ddiweddar, rydym wedi cynnal
ymgynghoriad ar BBC One,
BBC Two, BBC Four,
gwasanaeth Botwrn Coch y
BBC, Radio 3, Radio 4 a Radio
7.

Bydd yr adolygiad sy'n mynd
rhagddo yn edrych ar
berfformiad Radio Cymru a
Radio Wales, ac yn ystyried a
ddylid gwneud unrhyw
newidiadau i'r gwasanaethau.

Cynhelir cyfnod ymgynghori
o 12 wythnos a fydd yn dod i
ben ar 12 Ionawr 2011. Mae'r
ymgynghoriad yn gyfle i
sefydliadau ac unigolion
ddweud wrthym a ydynt yn
credu bod y gorsafoedd yn
cyflawni eu cylch gwaith, ac
felly byddem yn croesawu eich
sylwadau'n fawr.

Petai gennych chi awydd
cymryd rhan yn yr
ymgynghoriad, rnae'r holiadur
ar gael ar lein ar ein gwefan
www.bbc.co.uk/cymru/ccc, Mac
gennym hefyd daflen ar gyfer
holiadur yr ymgynghoriad, ac
mae copiau i'w cael mewn
liyfrgelioedd cyhoeddus.

Byddwn yn defnyddio eich
ymateb i'n helpu i benderfynu a
oes angen i ni wneud
newidiadau i wella darpariaeth
y gorsafoedd hyn. Cyhoeddir
adroddiad terfynol, a fydd yn
cynnwys ein casgliadau a'n
hargymhellion )'0 YS tod 20II.

OS bydd angen rhagor 0
arweiniad arnoch, cysylltwch a
Karl Davies, Pennaeth
Llywodraethu ac Arebolrwydd
Ymddiriedolaeth y BBC yng
Nghymru, ar Karl.davies
cf(abbc.co.uk
Yn gywir

EI,,\~ CLOSSSTEPHENS
Ymddiriedolwr y BBC yng

Nghymru.

(01286)650552 Mob. 07712779475

Cil y Mynydd Waunfawr Gwynedd
A Uned 5 Gwyrfai Mill Bontnewydd

COFIWCH GEFNOGI EIN
HOLL HYSBYSEBWYR

Mae Bae Caerdydd yn boddi,
y Senedd yn suddo a'r
chwareli yn cael eu defnyddio
fel ffatrioedd, De Orliewin
Prydain yw'r enw ar Gymru
gydag Ynys Mon wedi hen
ddiflannu oddi ar y map.
Dyma Gymru 2050 fel y
gwelir hi yn Yr AILwedd Allr,
nofel newydd gan Eurgain
Haf a gyhoeddir gan Wasg
Gomer. Mae'r llyfr yn perthyn
i gyfres newydd sbon, Cyfres
Strach, at ddant plant 9-13
oed. N ofel ffan tasi ydyw yn
Ilawn hud a chwedloniaeth
am Llwyd Cadwaladr,
bachgen tawel a mewnblyg 13
oed, a'i hynt wrth chwilio am
yr allwedd aur i achub
dyfodol Cymru.

Cymru 2050 - gwlad mewn trafferth

Yn ddiweddar lansiodd
Ymddiriedolaeth y BBC, sef
corff Ilywodraethu'r BBC, ei
hadolygiad 0 orsafoedd radio
cenedlaethol }' BBC yng
Nhgymru, yr Alban a Gogledd
Iwerddon - gan gynnwys BBC
Radio Cymru a BBC Radio
Wales - a hoffem eich gwahodd
chi i fynegi eich barn.

Ein cyfrifoldeb ni yn
Ymddiriedolaeth y BBC }'\V cae I
y gorau o'r BBC ar gyfer pawb
sy'n talu ffi'r drwydded. Mae'r
cyhoedd yn disgwyl pethau
mawr gan y BBC - rnaent yn
ymddiried yn y BBC i wneud
rhaglenni gwych; i gynnal y
safonau darlledu annibynnol ac
unigryw uchaf; i gynnig
rhywbeth at ddant pawb; ac i
wneud pethau nad )'W era ill yn
gallu rhoi cynnig arnyru neu'n
gwrthod rhoi cynnig arnynt.

Un ffordd yr awn ali iwneud

Beth yw eich Bam chi am BBC
Radio Cymru a BBC Radio Wales?

JOH)'! PRrrCI fAR[)

ddathlu a thystio eleni. Bydd
pobl yn dathlu'r gwyliau yn eu
ffordd eu hun. Allwn ni ddim
newid hynny, waeth faint 0 swn
a wnawn ni. Ond os ydym yn
arddel Crist y Nadolig, fe aliwn
ddangos pam yr ydym yn
dathlu. Mynnwn wneud hynny
eleni. Sur bynnag y mae eraill
yn dathlu, gall Cristnogion
geisio rhoi'r Iesu yng nghanol
eu dathliadau. Bydd hynny'n
golygu diolch fod Duw wedi
dod yn ddyn; llawenhau yng
nghariad Duw; ildio'n bywydau
i Grist yr Arglwydd; a rhannu'r
newydd da amdano ag eraill, Os
llwyddwn i wneud hynny, bydd
gobaith i ni ddilyn print man yr
hysbyseb: 'dathlu'n gyfrifol'
trwy ddyrchafu Crist, a 'rhoi yn
hael' trwy ei gyrneradwyo i
eraill,

Wrth i'r Nadolig nesau mae gan
Gristnogion gyfle i ddathlu ac i
dystio i'r Arglwydd Iesu Grist.
Ac eleni mae un o'r cwmniau
cynhyrchu wisgi wedi gwneud
cymwynas arbennig ani, gan
ein helpu i wneud hynny'n frwd
a llawen.

Mewn hysbyseb teledu'r
Nadolig hwn mae Mr Daniels
yn ein hannog i lapio potel o'i
wisgi'n ofalus a'i rhoi'n anrheg
i'r bos neu ffrind. A chwarae teg
i Jack, mae print man ei
hysbyseb yn annog pobl i 'roi'n
hael a dathlu'n gyfrifol'. Ond y
peth gwirioneddol ddiddorol
yw'r cyfarchiad a welir ar derfyn
yr hysbyseb - 'Happy Holidays'.
A dyna gyrnwynas fawr Jack.

Gallwn ymateb mewn un 0
ddwy ffordd i'r cyfarchiad hwn.
Ein ruedd arferol Y'V cwyno a
beirniadu cwrnni S)7'n mynnu
son am 'wyliau' yn hytrach na'r
'Nadolig'. Digon tebyg yw'r
cynghorau tref a sir sy'n trefnu
Gwyl y Gaeaf neu'n cael gwared
a'r preseb a chymeriadau'r Geni,
rhag trarngwyddo pobl 0

grefyddau eraill neu bobl
ddigrefydd. Gallwn fynd i hwyl
wrth gwynn amdanynt
hwythau; ac rwy'n cyfaddef i mi
wneud hynny lawer gwaith.

Ond mae yna ffordd arall.
Gallwn ddewis peidio C\V)7flO,
ond yn hytrach dderbyn yr her a
rydd y sefyllfaoedd h)'TI i ni.
Mae cyfarchion fel CHappy
Holidays' yn ein haigoffa o'r
gymdeithas scciwlar yr ydym yn
byw ynddi. Mae yna filoedd ar
filoedd 0 bobl nad yw'r Nadolig
Cristnogol yn golygu dim
iddynt. Wyddan nhw ddim am y
preseb na'r baban na'r angylion.
Dyw son am 'Geidwad 0 forwyn
yn fyw' yn cyfleu dim iddynt.
Ond cant hwythau seibiant a
gwyliau, ac mae'r cwmni wisgi
am eu cynnwys hwythau yn y
dathlu tr\vy son am 'holidays' yn
lle'r Nadolig.

Ac felly, yn hytrach na
ch wyno, derbyni wn yr her i
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Yn rhifyn y Nadolig fe fydd
Adroddiad y Cadeirydd i'r
Pwyllgor Blynyddol ar gael.

Felly wrth gau hoffwn
ddiolch i bawb am y diddordeb
sy'n cael ei fynegi yn fy ychydig
eiriau a thrwy hyn ddymuno i
cbwi 011 Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Ddedwydd
a Llewyrchus.

Jones, Bethel.
Tlws W.J. Williams am yr Eog
tryrnaf - Jason Williams,
Caernarfon am eog 8 pwys a
hanner,
Tlws J.V. Evans am y Sewin
Trymaf - Gwyn Parry, Seion.
Sewin 4 pwys a hanner,
Bydd tarian ychwanegol yn cael
ei chyflwyno i John Hope
Hughes, Caernarfon. fel aelod
ifanc gyda eog 6 pwys.

cau y tymor ar y Seiont oedd ...
15 Tachwedd. Ydi hyn yn
gwneud synnwyr i rywyn?

Y broblem efo hyn i gyd yw
gwerth ariannol yr hawliau
pysgota, Yn yr ardal yma mae
rhyw ddisgwyl cael cadw un eog
o leiaf at y Nadolig, ac os nad 'l'v
hyn yn bosib mae'r nifer syn
ymaelodi yn disgyn fel yn ystod
2010, gyda phroblemau Padarn
a'r orfodaeth i roi popeth yn 61
yn yr afon ar 61 17 Hydref, fe
ddisgynnodd aelodaeth y clwb
20%. Mae hyn, wrth gwrs, yn
rnynd i effeithio'n ddifrifol ar
drafodaerhau a'r gallu i ymdrin
a rhenti 2011.
Newyddion da yn ddiweddar

yw fod y Gymdeithas wedi ei
gwahodd i roi cais
rhagarweiniol i Gronfa
Pysgodfeydd Gwyllt Cymru i
we11a adnoddau a mynediad i'n
dyfroedd. Byddaf yn cyfarfod
ymhen yr wythnos gyda
chynrychiolydd o'r gronfa i
drafod be sy'n bosib.

Rhaid estyn diolch i'r
aelodau fu ynghlwm a'r casglu
Eogiaid a'u cludo i ddeorfa
Asian taeth yr Amgylchedd yn
Nolgellau, yna pan yn aeddfed
bydd eu grawn yn cae1eu casglu
fel rhan 0 gynl1un gwella'r
Seiont. Y gobaith yw y bydd
peth o'r grawn yn cael ei ddeori
yn ein deorfa yn Crawia. Bydd y
cwbwl wedyn os bydd y
fagwraeth yn llwyddiannus yn
cael eu rhoi allan yn Afon
Arddu. Y meddylfryd yu 61 i
hyn yw fod tymheredd y dwr
yma rhyw 3% yn is na'r Seiont a
Padarn ac felly dyma'r sbardun i
gael rhediadau 0 eog i'r afon yn
ysiod misocdd }'r haf -
gobeithio'n wir,

Am 7.00 nos Iau 9 Rhagfyr
cynhelir Cyfarfod Blynyddol y
Gyrndeithas yn yr Institiwt,
Cacrnarfon. Gwnewch pob
yrndrcch i fod yn bresennol.

Enillwyr ilysau am cleni -
Tlws Tomi Lovell i'r aelod a
gyflawnodd fwyaf i'r clwb yn
ystod }' flwyddyn - Gwyndaf T.

Dyma ni gyda'r drws wedi cau
ar dymor arall, ac mae'n rhaid
imi gyfaddef fy mod wedi bod
yo eithaf beirniadol dros )7
misoedd diwethaf ynglyn a·r
problemau S)7'n effeithio ein
dyfroedd. Rwy'n teimlo ei bod
yn briodol imi egluro be mewn
difri sy'n mynd ymlaen, ond
tydw i ddirn am fynd i lawr y
llwybr yna y mis yma.

Felly mi geisiaf fy ngorau i
ganolbwyntio ar sur mac'r holl
ddyfroedd wedi perfforrnio, a
hefyd rhoi rhyw cglurhad ar
gymhlethdod dyddiadau sy'n
bcrthnasol i'r tymor 'sgota ar
ddyfroedd y Gymdeithas.
Pysgota eog ydi hynny, wrth
gwrs.
• Afon Llyfni a Gwyrfai -
dyddiadau cau 'l'V 17 Hydref
• Afon Seiont - dyddiad cau 17
Hydref, ond oherwydd fod
amseriad yr Eogiaid yn rhedeg
yr afon yo hwyrhau fe gafwyd
estyniad arbrofol hyd at 31
Hydref. Ar 01 arbrofi am
flynyddoedd fe gytunwyd ein
bod wedi profi'n ddigonol i
yrnestyn dyddiad cau y tymor i
31 Hydref. Ond 0 17 i31 Hydref
roedd yn rhaid rhoi pob
pysgodyn a fachwyd yn 61 yn yr
afon.

Er hyn roedd yo amlwg fod
nifer fawr 0 eogiaid yn rhedeg
yr afon yn mynd yn hwyrach
eto, felly fe gytunwyd i arbrofi
eto i IS Tachwedd am dair
blynedd, eleni oedd y flwyddyn
olaf. Yn 61 y canlyniadau rwyf
yn 0 ffyddiog y bydd y tymor yn
cael ei ymestyn eto hyd at ganol
Tachwedd,

Felly dyma be oedd y
canlyniadau eleni:
• 1 Ebrill i 17 Hydref - 20 eog.
• 17 i 31 Hydref - 15 eog.
• 1 i IS Tachwedd - 18 eog.
Be sy'n ddirgelwch i mi yw'r
ffaith ein bod wedi bod, dros yr
holl Ilynyddoedd, yn dadlau ei
bod yn wirioneddol eisiau
gweithredu ar ymestyn y tymor
i IS Tachwedd, a'r ffaith yw mai
tua 40 mlynedd yo 61 dyddiad

Ar Ben Arall y Lein
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ado(i8Llawen a
~(wyddyn ewydd'Dda

i'n holl
gvvstneriaid

oddi vvrth bavvb yIll

byddai tramorwr cyffelyb }' [U
hwnt i'r cecru tragwyddol a
chwerw rhwng cyn-chwaraewyr
a rheolwyr, sydd wedi cae I
effaith mor negyddol ar
ddatblygiad ein tim
cenedlaethol ni yn ystod y
blynyddoedd diwethaf.
Ond diwedd y gan yw'r geiniog
yn anffodus, a thra mae Fabio
Capello'n derbyn miliynau 0
bunnoedd y flwyddyn gan
Gymdeithas Bel-droed Lloegr,
dim ond (ie - 'dim ond')
chwarter rniliwn 0 bunnoedd yw
cyflog blynyddol rheolwr rim
pel-droed Cyrnru, a gyda Wayne
Rooney'n ennill gymaint a
hynny mewn wythnos erbyn
hyn, does dim rhyfedd fell}' bod
)' gymdeithas genedlaethol yn ei
chael hi'n anodd i ddenu
ymgeiswyr. Ond P\vy a wyr - er
gwaethaf y digalonni a ddaw yn
ei sgil - hen gem ryfedd Y'V pel
droed, ac fell}' efallai - gobeithio
- y daw tro ar fyd eio, ac na fydd
£)1 siwrnai nesaf iwylio Cymru'n
chwarae yn un mor seiihug air
rhai diwethaf

ar Gymdeithas Bel-droed
Cymru i gadw gafael ar Flynn, a
rhoi swydd y rheolwr iddo yn
barhaol. Ond oni fyddai'r
gymdeithas yn diraddio swydd
rheolwr Cymru drwy benodi
gWf a fethodd ysbrydoli ei
chwaraewyr i berfformio'n dda
mewn dwy gem ragbrofol
dyngedfennol o'r bron? Fel y
dywedodd Barry Horne wrthyf i
a'r hogia' dros bcint drud yn
nhy tafarn Papa Joe 's ar 01 y gem
yn y Swistir, serch hynny: 'y
broblem y\v nad OCl> ncb arall
eisiau'r swydd" Yn bersonol- yn
hytrach na chanolbwyntio'n
Ilwyr ar geisio penodi cyn
chwaraewvr 0 Gvrnru - fe• •
hoffwn i weld swyddogion y
gymdeithas bel-drocd
genedlaethol yn ehangu eu
gorwelion, ac yn ceisio denu
tramorwr profiadol i fod yn
rheoJwr. \X'edi'r cyfan, mae
Giovanni Trapauoni bellach yn
gwneud yn weddol gyda thim
cenedlaethol Gwcriniaeth yr
Iwerddon (sef gwrthwynebwyr
nesaf Cymru), a does bosib y

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, Istafell fyw, IloHt
• Prisiau cystadleuol
• Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

(Safle'r hen Nelson) CAERNARFON
DODREFN PERKINS

Ffon: (01286) 676 040

tim 0 ddwyrain Ewrop, Er
gwaethaf ein disgwyliadau am
wawr odidog newydd, daeih yn
amlwg yn sydyn iawn fod
syniadau tactcgol Flynn wedi eu
seilio i raddau mawr ar drefn
ddiffygiol a hen Ifasiwn ei
ragflaenydd. Arnlygwyd hyn gan
y penderfyniad naif i chwarae
Ashley Williams yng nghanol )'
cae, yn hytrach nag yn ei salle
arferol yng nghanol yr
amddiffyn: er bod Williams
wedi perfformio'n ddigon di-fai
pan ofynnwyd iddo chwarae
mewn safle anghyfarwydd o'r
fath mewn gem gyfeillgar
(ddibwys) yn crbyn yr Alban y
flwyddyn ddiwethaf, gofyn
llawer gormod ocdd disgwyl i'r
arnddiffynnwr cyrnharol
ddibrofiad allu angori'r tim oddi
yno yn erbyn Bwlgaria.

Anodd oedd canfod unrhyw
frwdfrydedd am )' daith hir i'r
Swistir yn dilyn y golled yng
Nghaerdydd, ac yn enwedig
felly gan fy mod v..-edi clywed y
byddai'n rhaid i mi dalu naw
ffranc (tua £6) am beint wedi i
mi gyrraedd yno! Ond gan fy
mod i a gweddill y criw (oedd
hefyd )'D cynnwys cefnogwyr 0
Lanllyfni, I ..langefni, Cricieth a
Dyffryn Banw) eisoes wedi talu
am }f trip, nid oedd gennym
lawer 0 ddewis ond mynd. Felly
i ffwrdd a ni am Basel, ac - er
gwaelha[ y c\vrw drud - fe
gawsom ni drip da iawn me\>vn
gwirionedd. WeI ... da ac eithrio
awr a hanner ddigon
torcalonnus ar y nos Fawrth
beth bynnag! Yn \vir, er i ni gael
g\veld C)'mru'n sgorio am
unwaith, gwell fyddai peidio son
gormod am }' gem a welsom ni
yn y Swistir (ac )'n en\vedig
felly'r ail hanncr)!
I ble nesaf felly? Er g\vaetbaf y
diffygion aml\vg a welwyd yn
erb)rn B\vlgaria a'r Swistir, mae
ch\varae\vyr blacnlla\v fel Garelh
Bale wedi ymbil yn g),hoeddus

Dim ond f£WIfyddai'n mynd yr
holl ffordd i'r Swistir yn
unswydd er rnwyn cael ei siomi.
Ond - fel 'dwi a nifer 0 selogion
eraill 0 Iro'r Eco yn gwybod yn
llawer rhy dda erbyn hyn - gall
dilyn hyni a helyntion tim pel
droed cenedlacihol Cvmru fod•
yn ddigon i droi unrhyw un yn
hurt! Er bod fy ngwallt i wedi
dcchrau teneuo )'11 dcliweddar
(un 0 sgil effeithiau dilyn y tim
cenedlacthol 0 bosib), 'dwi ddim
)'n agos at fod yn ddigon hen i
gofio unig ymddangosiad
Cymru yn rowndiau terfynol
Cwpan y Byd, na chwaith ein
11wyddian l mwyaf ym
Mhencampwriaeth Ewrop (pan
lwyddodd tim a oedd yn
cynnwys enwau adnabyddus fel
John Toshack, Brian Flynn a
Terry Yorath igyrraedd )' rownd
go-gynderfynol ym 1976), a
gyda'r tim cenedlaethol bellach
wedi syrthio i fod )'D is na
gwledydd megis Kuwait a'r
Gambia ar restr detholion FIFA,
tydi pethau ddim yn argoeli'n
rhyw dda iawn ar gyfer )' dyfodol
chwaithl

Er gwaethaf hyn, wedi i
Toshack gyhoeddi (o'r diwedd)
ei fod am roi'r gorau i fod yn
rheolwr ar y tim cenedlaerhol yn
dilyn y golled yn Montenegro ar
ddechrau mis Mcdi, mae'n
debyg nad fi oedd yr unig ffwl a
feiddiodd obeirhio am gyfnod
mwy ll\vyddiannus 0 dan
arweinyddiaerh Flynn. Wedi'r
cyfan, 'roedd y rheolwr ne\v)'dd
yn son am roi rh\vydd hynt i'\v
ch\varae\v)'r ddcfnyddio eu
doniau er mv.ryn cyffroi'r
cefnogwyr, ac - yn sgil hynny - y
gobaith oedd y byddai Cymru'n
mabwysiadu arddulllla\ver mwy
ymosodol ar g)ier y gemau )'ll
erbyn Bwlgaria a'r Swistir, Siom
o'r mwyaf felly oedd y
perfformiad petrusgar,
diddychymyg a diddannedd
cyfar\vydd a gafi-vyd }fn erbyn y

'"GOBAITH AC ANOBAITH TIM
'"PEL-DROED CYMRU

-- _----



Bu llygaid a chrafangau'r wasg
Brydeinig ar Stadiwm Swalec
yn ddiweddar a'r digwyddiadau
ysgytwol yn }7ID\JJneuda chlwb
criced Morgannwg. Collwyd yr
hyfforddwr.capten a llywydd
mewn ffordd dan-din,
amhersonol.

Barn y swyddogion oedd bod
angen newid oherwydd
perfformiadau annerbyniol )'
tim dros y ddau dymor
diwethaf, yn enwedig yn y dull
undydd. Ni ddenwyd y
torfeydd, y noddwyr na'r arian
gwobrwyol. Ni ddenwyd
iramorwyr 0 safon. Nid oedd
bygythiad gan y bowlwyr, a'r
batwyr heb a11uiosod targed i'w
amddiffyn.

Eto nid yw hyn yn
cyfiawnhau agwedd sarhaus y
swyddogion i dri a roddodd
wasanaeth teilwng i'r sir.

Roeddwn yn y cinio diwedd
tymor yn y Swalec ddau dymor
yn 01. Denodd y cadeirydd
presennol f)' sylw gyda'i eiriau y
diwrnod hwnnw. Yn arnlwg,
roedd rhwyg rhyngddo a
Maynard. Doedd fawr 0 'godi
calon' tuag at y chwaraewyr
chwaith. Canolbwyntiodd ar
lwyddiant y sir yn llwyfannu'r
gem yng nghyfres y Lludw a'r
elw a wnaethpwyd. Daeth y 'ni'
yn amlwg ae yntau yn boddi
mewn rhwysg ac yn ymfalchio
mewn yrnuno a'r 'brodyr mawr'.
'Ni' yn amlwg oedd y pwyllgor.
Roedd yr elfen Gymreig syn
11inyn arian drwy hanes
Morgannwg yn amlwg yn
gwanhau, Canoli fyddai popeth
bcllach. Buasai'r cadeirydd yn
cael ei 'yes-men' o'i gwmpas yn
amlwg, Nid yw Maynard yn un
o'r rhain.

Ydw, rydw i'n gefnogwr 0
Maynard a gwn dros }'
blynyddoedd ei fod wedi troi i
lawr sawl cynnig i syrnud i
siroedd mwy llewyrchus a
deniadol yng ngolwg y
dc\vis\v)'r. Arhosodd yn driw i
Forgann wg ac yn sier g}'dag
Alan Jones mae ben ag ysg\vydd
u\,'chben sa\vl chwarae\vr
cynhenid y ::;ir dros y
blynyddoedd. Bydd ei
}'mada\viad )'n golled i griced
Cymru gyfan. Yr oedd ieuenctid
yn uniaethu ag 0 a'i ddull 0
ch\,'arae. Roedd }'nlaU yn
berson c)-'rndeithasol yn
C)lmysgu a'r cefnogv.r)·r lla\vr
gwlad. Buasai Matthe\v )Tn
arbennig fel Swyddog Datblygu
Criced yng Ngh)'rnru. Ond eto
mae gan yr awdurdodau s)r'n
ymdrin a'r agwedd honno eu
'yes-men' yn barod. Gobeithio y
gall y cefnogwyr taer godi eu
Ilgis a herio dyl:ln\,vad ~Tr
acho:)ion trist hyn.

COLLI'R
ELFEN

GYMREIG?

YNNIG ARBEHNIG
~caili8fa
brecbdan

chred ei fod wedi rhedeg dros
37,000 0 filltiroedd.

Un 0 uchafbwyntiau rhedeg
John oedd ennill medal aur
Meistri Prydain yn ras Hanner
Marathon Burnham Beeches yn
Swydd Buckingham, Awst 2010,
IDe\Vn amser teilwng 0 1 awr a
39 munud.

Do, daeth y bachgen 0 Gwm
y Glo yn bell, ac i'r rhai
ohonoch sy'n dyfalu ...yndi, mae
John yn siarad Cyrnracg.

AMSEROEOO AGOR Y GAEAF
Tachwedd - Pasg

Sui· Gwener 1Oam, 4pm
(Ar gau Sadyrnau
Cyfnod y Nadollg

AR GAU: 24- 27.12.2010 & 1-3.1.2011

Sgwn i faint 0 wylwyr )' ras a
darllenwyr Eco'r Wyddfa oedd
yn sylweddoli fod yna un
rhedwr wedi ei eni a'i fagu yng
Nghwm Y Glo a BrynrefaiI?

Ganed John Cledwyn
Thomas yn 1940,a bellach mae
yn rhedeg yn y dosbarth oed
70+.Daeth yn ail yn )T dosbarth
eleni, ac yn sane 508 0 fewn ras
y dynion, ac yo safle 585 allan 0
1267 a orffennodd )' ras. Rocdd
Jobn yn siomedig gyda'i arnser 0
4 awr ac 11 rnunud, gan iddo
orf£en mewn Ilai na 4 awr yn
2009.

Trculiodd John a'i deulu, fel
sawl teulu 0 ardal Eco'r Wyddfa)
y rhan fwyaf o'i oes yn Corby,
Swydd Northampton. Bu'n
ddyfarnwr pcl-droed i safon
uchel, gan orffen ci yrfa dyfarnu
yng nghyrnal cyn taf Cwpan
Ieuenctid yr FA rhwng Dinas
Hull a Sheffield United, yn
1988. Dyfarnodd dros 1750 0
gemau yn ystod ei yrfa!

Ond nid oedd John yn fodion
'yrnddeol' - dechreuodd redeg
yn 1990. Hyd yn hyn, rhedodd
16 Marathon gan gynnwys rhai
Llundain, Efrog Newydd,
Dulyn, Pafos a Chaerdydd.
Rhedodd bron i 500 0 rasys a

Cymro 0 Corby yn rhedeg
Marathon Eryri

Yr wyn lIeol mwyaf blasus,
Selsig cartref

Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar 9yfer Y rhewgist

• London House, LLANRUG
Flon:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO

Bryn ac Angela Williams
VELI:S

MYNNWCH Y GOAAU
O~Wt!1-I ATOM fJlI

OBLEDAW'R
CHWARAEWYR?

Bu cryn drafod yngly n a'r
diffyg cefnogaeth ariannol i
noddi academi pel-droed
Wrecsam. Mae nifer 0
ieuenctid o'r ardal yma yno.
Mae'r academi JTn disgyn 0
dan reolacth yr awdurdodau
Seisnig. Yn ddiweddar
gwnacd penderfyniad
haerllug. Ni all y chwaraewyr
Cyrnreig bellach chwarae i'w
tirnau cartrcf vn V~ .
cvnghrciriau ieuenctid llcol.
Nid yw'r rheol yrna yn
effeithio ar y rhai 0 dros )' ffin
syn mynychu'r Acaderni. Pa
obaith 0 ddatblygu ein
chwaraewyr ieuanc yma yn }'
gogledd bellaeh. Ai enghraifft
arall sydd yma o'n diffyg
hyder mewn sawl maes i
hunan-lywodraethu?

Mor wahanol i'r llynedd ble
roedd y Ilwyddiannau yn y
gemau cwpan yn golygu
pentyrru gemau cynghrair ar
ddiwedd y tyrnor. Prin bydd
galw am y Brasso eleni.

Mae'r Llanberis yn wynebu
cryn sialens ar waelod y tabl
gyda'r tirnau o'u cwrnpas a nifer
o gemau mewn llaw. Yn sicr ni
fydd y caeau trwrn yn fantais
iddyn t. Un elfcn bositif yw'r
cyfleusterau newid safonol iawn
ar Ffordd Padam.
Llongyfarchiadau i'r pwyllgor
am eu gwaith calcd.

Carfan feehan sydd gan
Bethel a chydag arnbell anaf
cafwyd canlyniadau annisgwyl
yn ddiweddar, yn enwedig draw
vn y Brifysgol a Llanfairfechan.
Bydd angen tipyn 0 ymdrech i
ail danio'r fflam ac i gadw'r
chwaraewyr ifanc addawol 0
grafangau rhai 0 dimau eraill yr
ardal.

Tybed a yw'r ffaith fod cyn
gymaint 0 dimau a phrinder
chwaraewyr 0 safon mewn ardal
mor fechan yn dechrau amlygu
ei hun yrn Mro'r Eco.

'Mis Llwm'
parhad o'r dudalen gefn



Er rhoi crasfa i'r Cofis 0 5-1, mis
cymharol llwm fu hi i'n tri prif
glwb pel-droed. Mae'r tabl yn
gosod Llanrug yn y pumed safle
ond \vedi chv.'arae )' nifer fw}'af
o gemau cynghrair. Rhyfedd
syl\vi mai Llanrug a Llanberis
sydd ~lJedichwarae y niier fwyaf
o e~mClU\,Yllehri1ir.

parhad al' d'ldale11 27

MISLLWM

cant cyntaf. Rhedwyr eraill i
gwblhau'r ras oedd Gwion
Llwyd, Llanrug; Irfon Jones,
Llanrug (yntau hefyd wedi
cystadlu yng Nghaerdydd); Ken
Doherty, Llanberis a'r merched
Karen Owen, Cwrn-y-glo a
Rhian Thomas, Llanrug
(gwraig Dyfed).

Dyna felly ddau gwpl 0
Lanrug wedi cwblhau hanner
marathon gyda'i gilydd - Huw a
Fiona, brawd a chwaer, a Dyfed
a Rhian, gwr a gwraig. Oes yna
gyplau eraill o'r fro wedi
cystadlu gyda'i gilydd mewn
unrhyw ras arall rybed? Rhowch
wybod i'r golygydd chwaraeon.

Af\~el Le\vis 0 Fethel oedd \'-rhed\Vf cyntaf 0 fro'r 'Eco', a
daclh )'n ail yn yr aclran i
cld1n;nn d.-os SO oed. Ro~dd
Dyfed Thomas. I.lanru}! a Hu\v
O)ycn )'11 aBo5 lawn iorffcn yn y

RHEDEGYN
BOBLOGAIDD

Mae rhedcg yn brysur ddod yn
boblogaidd iawn yrnhli th
trigolion y fro, gyda nifer
helaeth yn rhedeg i gadw'n
heini, ac eraill yn cael eu temtio
igystadlu mcwn rasys 16n. Dros
y mis diwethaf cynhaliwyd ras
Hanner Marathon Caerdydd, ac
vr oedd brawd a chwaer 0•
Lanrug yn cystadlu. Gwelir eu
lluniau yma tra'n paratoi am y
cychwyn. Cwblhaodd Huw
Owen a Fiona Owen y ras rnewn
amser cymeradwy, a'u hysgogi i
gystadlu rnwy yn ystod )'
Ilwyddyn nesaf. Ond mae'n
amlwg fod y chwilen gystadlu
wedi gafael yn Huw, oherwydd
pcnderfynodd roi cynnig ar
hanner marathon Conwv hefvd. ~

ddiwedd rnis Tachwedd. Rocdd
nifer eraill o'r fro yn cystadlu,
gyda dros fil 0 redwyr yo
cymryd rhan.

Dyma ddau i'w gwylio i'r dyfodol. Mae Harry a Jack yn feltiau
gwyrdd yn barod er ond yn ymarfer ers blwyddyn a naw mis.
Ond does syndod eu bod mor dda, mae Karate yn eu gwaed, gan
mai mam a dad sy'n eu dysgu yn y Dojo yn Llanbcris.

Daeth Harry yn gyntaf rnewn cystadleuaeth Kara yn
ddiweddar, Mewn Kata rhaid dysgu cadwyn 0 symudiadau
cywrain a'u gweithredu'n ddi-Iai. Y belt glas ddaw nesa i'r ddau
ac fe fydd hwn yn cael ei asesu gan wr adnabyddus iawn yn y byd
Karate, sef y' J\1.eistr John Lynn, 7fed Dan.

Tra roedd marn a dad )'0 yr America yn cael hyfforddianr gan
John Lynn fe fanteisiodd )' ddau fach a chawsaru hwythau eu
hyfforddi gan y Meistr, Hefyd, roedd )' trip i Disney World yo
dipyn 0 bleser!

Harty Salisbury BZJr111an 8 oed]ack Salisbury BZI1'1nall 6 oed.

KARATE: BELTIAU
GWYRDD IFANC

munud. Yr oedd y ddau yn
aelodau 0 Glwb Rhedwyr Eryri
a enillodd y wobr am y tim
gorau.

Ond yr oedd nifer 0 rcdwyr
Ileal eraill yn arnlwg yn y ras
hefyd. Daeth Arwel Lewis 0
Fethel yn bedwerydd dros SO
oed mewn amser 0 dair awr a
deuddeng munud, gyda Noel
Craine 0 Lanberis yn dynn wrth
ei sodlau, 20 eiliad yn unig o'i
61. Rhedwyr Ileol eraill i
gwblhau'r ras mewn llai na
phedair awr oedd Dylan W.-Jones, Deiniolen (3 awr 26
munud), Dyfed Thomas,
Llanrug (3 awr 44 munud), ac
Ali Thomas, Llanberis (3 awr S4
munud), y ferch gyntaf 0 fro'r
'Eco'. Llongyfarchiadau i ba\vb
arall o'r fro a g\vblhaodd y c\.vrs
caled a clioddef ty\vydd oedd )7Jl
amrY''''~o 0 ha\'ll bend~oedi6ar y
cYCnteyn f l!:ltv mvrn. c~nllY~l!
miniob u h)'u yn 0,\1 i)[orm Q

fellt !l th~r~t'\!l\1~f'y d1wedd.

Marathon Eryri
Unwaith cto eleni bu'r
digwyddiad hwn yn hynod
llwyddiannus, gyda dros fil a
thri chant 0 redwyr yn cwhlhau
marathon sy'n cael ei
chydnabod fel )' galetaf yn
Ewrop. A Chymry ddaeth i'r
brig eleni )rn ras )' dynion, gyda
phedwar o'r pum salle cyntaf yn
dod iGymru. Richard Gardiner,
hcddwas 0 dde Cymru oedd yr
enillydd a hynny mewn arnser 0
ddwy awr a 36 munud. Dyma'r
amser cyflyrnaf ers 1995, ac yn
cadarnhau honiad y trefnwyr
fod y newid yn y cwrs yn
debygol 0 roi amseroedd
cyflyrnach. Mathew Roberts 0
Rosgadfan oedd }' bachgen Ileol
cynta~ gan orffen yn burned -
yr un safle a'r 1lynedd, ond }'ll
t)yLl)'UlQcb. V c),nl"r (> fro'r ''Rco'
{lQLttl lain KiU1l\ugy 0 gn) Verl!.:
II ddncrh )11 drydydd ur UU\;t;
me'Wn nmser 0 ddwy !lwr ~ ~7

"'v gem gyntaf oedd yo erbyn yr
Hendre oedd wedi ein curo yn y
rownd derfynol y llynedd,

Roedd hon yn gem galed ac
er iMorgan a Tomos Sion gael
eu brifo Waunfawr enillodd 0
dri chais i un -Morgan, Tomos
Sion a To 111OS Morgan yn sgorio.
I gyrraedd y rownd derfynol
roedd rhaid en nil 1 ein ail gem
grw A p yn erbyn Bontnewydd.
Er y gem galed
gyntaf.chwaraeodd ein tim ni
yn dda ac ennill eto 0 dri chais i
un. Ymlaen felly i gyfarfod
Ysgol Groeslon am y tlws.

Dechrau da gyda Tornos Sion
yn croesi'r llinell wedi pum
muoud. Yna ail gais gan
Morgan, ond ar y chwiban
hanner amser tarodd Groeslon
yn 61. Yn yr ail hanner sgoriodd
Tomos Parry gais i gipio'r
fuddugoliaeth - a'r tlws. Aeth
Tomos ifyny i dderbyn y tlws ac
Ethan i dderbyn y darian fach.
Diolch i Mr. Williams am ein
hyfforddi."

Nid brath tafod Warren Galland
oedd i'w glywed 0 gwmpas
Ysgol Waunfawr yn ddiweddar
ond canmoliaeth i dim rygbi'r
ysgol. Unwaith eto cipiwyd tlws
y twrnament a drefnir gan Clive
James draw yng nghl wb rygbi
Caernarfon.

Diolch i Tomos Parry, Cai,
Tomos Sion, Tomos Morgan a
Connor blwyddyn 6 am yr
adroddiad yma.

Llongyfarchiadau hefyd i
Tomos Parry ar gael ei ddewis
yn aelod 0 garfan dan 11 Eryri.

PENCAMPWYR ERYRI
YSGOL WAUNFAWR


