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• Rhai o fro’r Goriad a fu’n llwyddiannus yn Eisteddfod yr Urdd
– tudalennau 10-11

• Gwasanaeth Englynion y Goriad – tudalen 12  
• Mordaith ryfeddol Gareth Emlyn Jones – tudalen 17

goriad

DATGELIADAU 
A DATHLIADAU 

Dafydd Owen, Cadeirydd Prif Gynhghrair Gorllewinol 

yr Arfordir, yn cyflwyno Tlws Cwpan y Gynghrair i Les 
Davies, capten CPD Bangor 1976.

Bu’n fis gwrthgyferbyniol iawn yn hanes dau glwb pêl-
droed Bangor. Mewn rhaglen ddiweddar ar BBC Cymru, 

diwedd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor oedd o dan sylw, a 
cheir y stori lawn yn y rhifyn hwn (tudalen 14). Ond dathlu 
fu hanes Clwb Bangor 1876 wrth iddynt gipio eu cwpan 
cyntaf erioed (tudalen 20)
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Golygyddion y Mis: Peredur Lynch a Bryn Tomos

Golygyddion y rhifyn nesa: Carol a Dylan Owen

SWYDDOGION
LLYWYDD
Gari Wyn Jones, Ty’n Llwyn, Pentir, Bangor LL57 4DY

YSGRIFENNYDD
Howard Huws, 26 Penyffridd, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2LZ (351503)

TRYSORYDD
Elan Parry, 9 Blaen y Wawr, Bangor LL57 4TR (521775)

HYSBYSEBION
Linda Jones, 15 Ffordd Belmont, Bangor LL57 2LL (364390)

DIGWYDDIADUR
Ann Corkett, 5 Heol Belmont, Bangor LL57 2HS (371987)

DOSBARTHU
Gwyn Jones, 28 Trefonwys, Bangor LL57 2HU (353652)

DOSBARTHU I’R SIOPAU
Enyd Roberts, 27 Y Rhos, Penrhosgarnedd LL57 2LT (370377)

DOSBARTHU DRWY’R POST
William H Owen, 14 Lôn y Meillion, Eithinog, Bangor LL57 2LE (364008)

Gwahoddir golygyddion y mis, gohebwyr a cholofnwyr i’r papur. 

Cysylltwch â Menna Baines, Bangor 364522, neu anfon gair ati ar 

e-bost – mennabaines1@gmail.com

CYHOEDDiR GORiAD GAn BWYLLGOR GORiAD GYDA 

CHYDWEiTHREDiAD LLU O WiRFODDOLWYR

Mae’r papur yn cael ei ddosbarthu mewn gwahanol 
ardaloedd ond gellir cael copïau hefyd yn y siopau 
canlynol:
LOnDiS Y FELinHELi
POST, PEnRHOSGARnEDD
SiOP YSBYTY GWYnEDD
kWikS, STRYD FAWR, BAnGOR
LATE SHOP, BAnGOR UCHAF
AWEn MEnAi, PORTHAETHWY
SiOP GAREJ BERAn, DEiniOLEn

Cysodir Goriad gan: Deiniol Jones
01248 354068/07979 577924 

gdeiniol@hotmail.com

Argraffu: Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth SY24 5HE

01970 832304

Papur Bro Bangor a’r Felinheli

MANYLION CYSWLLTgoriad
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CostaU HysbysEbU aCHlysURol
1/16 tudalen 36mm x 100mm  £12
1/8  75mm x 100mm  £18
1/4  153mm x 100mm  £36
1/2 153mm x 205 mm  £72

CostaU HysbysEbU aM flwyddyn (10 Mis)
1/16 tudalen 36mm x 100mm  £60
1/8  75mm x 100mm  £108
1/4  153mm x 100mm  £216
1/2  153mm x 205 mm  £420

CyfEiRiad E-bost HysbysEbion: goriad.hysbys@yahoo.co.uk

HysbysEbU yn y GoRiad

Y rhifyn nesa: Deunydd mis Gorffennaf erbyn dydd Mercher

29ain o Fehefin i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk

Annwyl gyfeillion

Wyddoch chi bod RNIB yn cynnig gwasanaeth trawsgrifio am ddim 
i unigolion sydd yn methu darllen print cyfredol? 

Boed y lle hudolus y mae’ch hoff lyfr yn arfer mynd â chi 
yno, neu atgofion arbennig sy’n cael eu cloi mewn llythyrau neu 
gyfnodolion nad ydych chi’n gallu eu darllen bellach, rydyn ni’n 
deall pwysigrwydd a phŵer y gair ysgrifenedig a pha mor anodd 
mae’n gallu bod i chi ddarllen yr hyn rydych chi eisiau, pan 
fyddwch eisiau.

Mae bywyd bob dydd yn llawn print a gall yr anallu i ddarllen hyn 
gyflwyno rhwystrau sylweddol i arwain bywyd annibynnol. Gall 
ein tîm helpu i gael gwared ar y rhwystrau hyn. Drwy gymryd eich 
print a’i drosi i fformat gallwch chi ei ddarllen eich hun – braille, 
print bras neu sain – gallent eich helpu chi i gadw mewn cysylltiad 
gyda’ch cymuned leol, parhau i fynychu grwpiau cymdeithasol 
a gweithgareddau, mwynhau eich hoff hobi, neu ehangu eich 
gorwelion drwy addysg neu deithio.

Os am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth, cysylltwch drwy 
e-bostio cardifftranscription@rnib.org.uk neu ffonio 02922 749668.

Wrth gwrs, er mwyn gallu cynnal y gwasanaeth arbennig yma, 
rydym yn dibynnu ar garedigrwydd llu o wirfoddolwyr i roi eu 
hamser i recordio'r print. Mae prinder darllenwyr Cymraeg ar 
hyn o bryd, felly rydym yn chwilio am bobl sydd yn mwynhau 
darllen, gyda llais dymunol a chlir, sgiliau TG da a gydag awr neu 
ddwy rydd yr wythnos i ymuno â ni. Os oes diddordeb gennych, 
e-bostiwch transcriptionportal@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Yr eiddoch yn gywir

Gwenllian Williams

Gwasanaeth Trawsgrifio RNIB

BaNC BWyD BaNGOR
(dan nawdd y Gadeirlan a gwirfoddolwyr lu)
Cynhelir y Banc Bwyd rhwng 2 a 3 bob dydd Llun, Mercher a 
Gwener yng Nghanolfan yr Esgobaeth, sef yr adeilad gwyn ar 
waelod Stryd Waterloo, canol Bangor. Mae’n mynd yn fwy a mwy 
prysur y dyddiau hyn a bellach mae’n bleser gallu helpu rhai o 
deuluoedd Ẁcrain wrth iddynt ymsefydlu yn yr ardal. Derbyniwn 
roddion hael bob wythnos ond ein hapêl yma yw am fagiau plastig 
cryf er mwyn i ni allu dosbarthu’r bwyd i’n cwsmeriaid. Os oes 
gennych rhai’n llechu yn y tŷ neu ym mŵt y car, beth am ddod â 
nhw i’r Ganolfan pan fydd ar agor? Fel arfer bydd y gwirfoddolwyr 
yno toc wedi 1 yn paratoi ar gyfer croesawu cwsmeriaid am 2 ar y 
dyddiau sy’n cael eu nodi uchod.

Mae croeso bob amser i roddion o duniau cawl, cig, pasta, 
ffrwyth, reis, cwstard ynghyd â grawnfwyd, te, coffi, siwgr, h.y. y 
pethau y byddwn ni’n eu prynu i ni’n hunain.

Llawer o ddiolch ymlaen llaw oddi wrth y Gwirfoddolwyr.
Os hoffech fwy o wybodaeth mae croeso i chi anfon ebost: 
delythm17@gmail.com

llythyrau

24 Mehefin  Sioe Frenhinol yr Ucheldir, Alban  4 Diwr £299
24 Mehefin  Glasgow a Chaeredin, Dwy Ddinas  4 Diwr £299
03 Gorffennaf  Belfast a Giants Causeway  4 Diwr £449
11 Gorffennaf  Ucheldiroedd yr Alban a Rheilffyrdd Rhamantaidd  5 Diwr £499
17 Gorffennaf  Sioe Frenhinol Cymru, Gwesty Clayton Caerdydd  4 Diwr £399
22 Gorffennaf  Dulyn  2 Ddiwr £139
31 Gorffennaf  Amryw o becynnau i Eisteddfod Genedlaethol  1-6 Diwr o £139
08 Awst  Ynysoedd Arran, Bute ac Arfordir Swydd Ayr  5 Diwr £499
26 Awst  Tudur Wyn, Tri Digri,Traed Moch Môn yn Waterford  4 Diwr £399
15 Medi  Drama’r Dioddefaint Oberammergau, Innsbruk  10 Diwr £1749
09 Hydref  Syr Bryn Terfel, Neuadd Symffoni, Birmingham  2 Ddiwr £199

1- 3 Tach Pawb a’i Fam am Amsterdam gyda Sêr Cymru Elin Fflur, Candelas, Tudur Wyn,
Tri Digri, Bwncath Elidir Glyn, Mei Gwynedd, Dilwyn Morgan a Llion Williams

3 Diwr £239 (Opsiwn 2 swper 5 cwrs, 2 frecwast £60 ychwanegol) 

Ffon 01407 731080   www.elfynthomas.com
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Ms E S Williams BSc (Hons)
MCOptom  •  Prof Cert Glauc

Mrs M W Williams BSc (Hons)
FBCO

Optegwyr Offthalmig

Gofal llyGad i’r TEulu oll
310 STRYD FAWR, BANGOR, LL57 1UL  Rhif ffôn: 01248 354949

Cronfa apêl bangor, Pentir
a Phenrhosgarnedd at Eisteddfod
Genedlaethol 2023

ydych chi eisiau cyfle i godi arian at y 
Steddfod dros yr haf, a chymdeithasu ar 
yr un pryd? Beth am ymuno â Phyramid 
Sgwrs a Sgram Bangor a gwahodd rhai 
o'ch ffrindiau am baned a chacen, Prosecco 
a phwdin, pizza a pheint neu sgwrs dros 
swper? 

Bydd angen i chi ymrwymo i wahodd 4 
o bobl i'ch cartref neu'ch gardd am luniaeth 
o unrhyw fath, a gofyn iddyn nhw roi 

cyfraniad (isafswm o £5) at apêl Bangor, 
Pentir a Phenrhosgarnedd. Bydd y 4 hynny 
wedyn yn cytuno i wahodd 3 i'w cartref hwy, 
y 3 hynny i wahodd 2, a'r 2 i wahodd 1 i 
orffen y pyramid. Bydd angen i bawb gadw 
cofnod o bwy sy'n dod i'r tŷ, a sicrhau fod yr 
arian yn cael ei dalu i'r un ar ben y pyramid. 

Mae un pyramid llawn yn cynnwys dros 
50 o bobl, felly gallwch weld sut y gallwn 
godi llawer iawn o arian dim ond drwy 
gymdeithasu efo ffrindiau!

Os ydych awydd bod yn gyfrifol am 
ddechrau pyramid, cysylltwch ag aelod o'r 
pwyllgor (manylion isod) a chofiwch yrru 

llun ohonoch chi a'ch ffrindiau yn mwynhau 
dros yr haf er mwyn i ni gael ei gynnwys yn 
y rhifyn nesa o'r Goriad.

RhODDiOn A nODDi GwOBRAu
Mae digon o amser ar ôl i roi rhodd i'r apêl 
neu noddi gwobr: cysylltwch â ni am fwy o 
wybodaeth.

Cadeirydd: Nia Roberts (niahuw@hotmail.
com)
ysgrifennydd: Catrin Elis Williams 
(catrinelis@aol.com)
Trysorydd: Bryn Tomos (bryn.tomos@
btinternet.com)

Chwysu ROwnD y RîL yn 
ALDi 

Bydd Aldi canol Bangor yn cael 

ei droi yn gampfa bob awr o’r 
dydd.  Mae’r Cyngor Sir wedi 
cytuno â chais Pure Gym Limited 
i droi’r adeilad yn ‘gym’ pedair 
awr ar hugain, saith diwrnod yr 

wythnos. 

yn ôl y cwmni bydd 
pymtheg yn cael eu cyflogi 
yno, yn weithwyr llawn a rhan 

amser. Mae hyn yn cynnwys 
rheolwyr, hyfforddwyr pesonol a 
glanhawyr.

Dim ond yn Wrecsam y mae’r 
unig un arall sydd ganddynt yn y 

gogledd. Yn eu cais dywedodd y 

cwmni fod eu 300 o lefydd tebyg 
yn gweithio’n llwyddiannus. 
Maent yn bendant na fyddai 

gormod o sŵn yn dod o’r adeilad 
ar unrhyw adeg o’r nos.

Maent yn dweud y bydd eu 

hoffer ar flaen y gad ac y bydd y 
tâl aelodaeth yn isel. 

Mae aldi yn dweud mai yn ystod 
yr haf y bydd eu siop newydd ar 
Ffordd Caernarfon yn agor.
nA i BeDwAR ffLAT
Gwrthodwyd cais i greu pedwar 
fflat hunangynhaliol uwchben 
siop wydr Gimberts yn 304 Stryd 
Fawr, Bangor.  yn ôl y Cyngor 
nid oedd yr ymgeisydd wedi eu 
darbwyllo fod galw am fflatiau 
fel yma yn y rhan hon o’r ddinas.
CODi MAsT
Rhoddwyd caniatad i gwmni EE 
godi mast 17.5m ar dir yn ymyl 
tir y coleg ar Ffordd Caergybi ym 
Mangor Uchaf. Dywedir y bydd 
o fudd i gwsmeriaid yn ogystal â 
chysylltiadau’r rheilffordd.
ADeiLAD newyDD i DRin 
GwALLT
Mae Pwyllgor Cynllunio 
Gwynedd wedi caniatau i adeilad 
newydd gael ei godi yng nghefn 

72 Ffordd Penrhos ar gyfer y 
salon trin gwallt sydd yno eisoes.

Cyflwynwyd siec am £334 i Emyr Griffiths, Penrhosgarnedd, un o 
Gyfeillion y Samariaid, gan archfarchnad Waitrose, Porthaethwy. 
Mae’r Samariaid yn gwneud gwaith clodwiw wrth gefnogi galwyr 
mewn cyfyng gyngor dros y ffôn, ar-lein ac mewn negeseuon ebost.

ceisiadau cynllunio bangor Cyfeillion y samariaid
- Cangen bangor

PyRAMiD sGwRs
a SGRAM
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Gyda thristwch clywsom am 
farwolaeth un o hogia Felin, T. 
arfon Roberts, ac mae’r pentref 
yn cydymdeimlo’n ddiffuant â’i 
ddwy ferch Carys a Sylvia. ar 
ôl colli ei wraig Mair bu’n aros 
yng Nghaerdydd gyda Carys ac 
yn aelod ffyddlon yng Nghapel 
Bethel y Wesleaid yn Rhiwbeina. 

Âi hefyd i aros at Sylvia yn 
Accrington lle bu farw.   

Bu’n byw yng Nghaernarfon 
am flynyddoedd ac yn aelod 
ffyddlon a gweithgar yn Ebeneser. 
Gweithiai i Fanc y Midland, 
ac aeth ei yrfa ag ef i nifer o 

lefydd gan gynnwys Caernarfon, 
Bethesda a Phorthmadog. am 
flynyddoedd ef oedd 
ysgrifennydd Pwyllgor y Regatta. 

Un da am dynnu coes oedd 
Arfon ac roedd llawn hwyl bob 

amser.Byddai Mair ac yntau yn 
mwynhau dawnsfeydd y dyddiau 
gynt (Olde Tyme Dancing) ac yn 
mynd i wahanol bentrefi hefo’u 
ffrindiau i ddawnsio. Arwydd 

o’r parch mawr tuag ato oedd 

y ffaith fod yr amlosgfa ym 
Mangor yn orlawn ar ddydd ei 

angladd. Roedd y gwasanaeth yng 

ngofal y Parchedig Philip Barnett 
a rhoddwyd y deyrnged gan y 

Parchedig Harri Parri.

Cofio
t. arfon 
Roberts  

Cynghorwyr sir newydd Bethel 
a'r Felinheli, Sasha Ellen Fraser 

Williams ac Iwan Huws

Buddugwyr Triathlon Pwllheli
– Ann George, Leri Hallam, Eleri 
Thomas
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Elwyn Jones & Co
hefyd yn masnachu fel Parry Davies Clwyd-Jones & Lloyd

C y f r E i t h w y r

123 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd 01248 370224

Ar gyfer eich holl anghenion cyfreithiol
Gwasanaeth dwyieithog personol a chyfeillgar

Swyddfeydd eraill:

LLangefni 01248 723106 • amLwch 01407 831777
benLLech 01248 852782 • caernarfon 01286 673616

pwLLheLi 01758 703000

LLwyDDiAnT  Llongyfarchiadau mawr 
i Iwan Wyn Jones, 20 Bryn y Môr, ar ei 
lwyddiant pêl-droed diweddar. Roedd Iwan yn 
rhan o dîm ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon 
dan 14 mlwydd oed. Iwan oedd yr unig 
ddisgybl o Flwyddyn 8, gyda’r bechgyn eraill 
i gyd yn hŷn nag ef. Bu’r tîm yn cystadlu 
yn rownd derfynol Cystadleuaeth Pêl-droed 
ysgolion Cymru yn erbyn ysgol Uwchradd 
yr Eglwys Newydd ac roeddynt yn fuddugol. 
Hogiau dre ydy’r pencampwyr!

Bu timau CPDI y Felinheli yn brysur mewn 
twrnamaint diweddar yn Nyffryn Nantlle. Da iawn pawb a fu’n cystadlu 
yn frwdfrydig a diolch i’r hyfforddwyr am eu gwaith. Mae’r syniad o 
ddewis Tîm yr Wythnos yn syniad gwych sy’n cydnabod ymdrech pob 
aelod yn eu tro. ardderchog!

GenOD ’72  Llongyfarchiadau mawr i Genod ’72 ar ennill Triathlon 
Pwllheli! y tair fu’n cystadlu oedd Eleri Thomas, ann George a Leri 
Hallam - mae’r tair yn athrawon, Eleri yn ysgol Cymerau, Pwllheli, 
ann yn bennaeth Gwyddoniaeth yn ysgol Dyffryn Ogwen a Leri yn 
ysgol y Gelli, Caernarfon. Mae’r genod hyn yn ‘ganol oed’ ond yn 
ysbrydoliaeth wych i’r rhai ohonom sydd rhy hoff o eistedd ar y soffa. 
Daliwch ati, genod!
CynGhOrwyr  Llongyfarchiadau i Iwan Huws ar gael ei ethol yn 
Gynghorydd Sir y Felinheli, ynghŷd â Sasha Ellen Fraser Williams 
ym Methel. Mae’r ddau yn cynrychioli Plaid Cymru. Dymunwn y 
gorau iddynt yn eu swyddi newydd. Fel pentref, dymunwn y gorau i’n 
cyn-gynghorydd, Gareth Griffith, a diolchwn iddo am ei holl waith 
gwych dros ein pentref. Diolchwn hefyd i Nerys John, Isgaer, am ei 
hymrwymiad fel Cynghorydd Cymuned. Mae Nerys nawr yn symud 
ymlaen ar ôl deng mlynedd o waith cyson ar ran y pentref.
CAPeL BeThAniA  Mae’r Clwb Capel wedi bod yn mwynhau yn yr 
awyr agored yn ddiweddar, gyda Helfa Pasg (gyda phlant o ddwyflwydd 

oed hyd at dair ar ddeg yn ymuno yn yr hwyl)  a thaith gerdded i godi 
arian tuag at apêl Hadau Gobaith EBC Cymru, i gefnogi cymunedau 
tlawd a effeithir fwyaf gan newid hinsawdd. Hefyd, croesawyd andrew 
Settatree  a’i wraig Hev i’r capel. andrew ydy Gweithiwr Ieuenctid 
Gofalaeth Bangor ac mae wedi cychwyn ar ei waith drwy ymweld 
ag ysgol y Felinheli. Fe fydd hefyd yn brysur pan fydd Bethania yn 
croesawu teuluoedd Berea Newydd i Foliant y Plant ar 12 Mehefin, ac 
yna yn annerch y plant yn Oedfa’r Ŵyl yn y marcî ymhen pythefnos 
wedyn.

BwyD BenDiGeDiG  Mae ffrwythau a llysiau wedi’u plannu yn 
yr ardd gymunedol ar Lan y Môr erbyn hyn. Byddant ar gael am ddim 
i bawb yn y gymuned pan fyddant yn barod. Bu criw o Hwb Heli yn 
ymuno yn y gwaith plannu ar bnawn Llun. Cedwir y berllan gyferbyn â 
Cherrig yr afon, fel hafan i fywyd gwyllt - ond mae peillwyr angen bob 
cymorth ar adeg fregus newid hinsawdd a bygythiadau eraill. Felly bu 
plant y pentref yn creu gwledd i’r gwenyn drwy blannu caffi ‘am ddim’ 
i bob math o beillwyr! Mae’n llawn blodau porffor sy’n denu gwenyn. 
Diolch i Megan, Cari a Bedwyr a fu’n helpu.

y felinheli
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y garth

eThOLiAD y CynGOR siR  Llongyfarchiadau mawr i Elin 
Walker Jones, Lôn y Bryn, a gafodd ei hailethol i Gyngor Sir 
Gwynedd yn yr etholiad y mis diwethaf. Mae Elin yn cynrychioli 
ward Glyder ac wedi bod yn gweithio’n galed yn ddiweddar gyda 
chymuned Maestryfan i uwchraddio’r Parc Chwarae. Dal ati efo’r 
gwaith caled, Elin. a llongyfarchiadau dwbwl i Medwyn Hughes, Lôn 
y Ffrwd. Wedi pum mlynedd yn cynrychioli ward Hendre, cafodd 
yntau ei ethol yn un o’r ddau aelod dros ward newydd Canol Bangor 
ac ers hynny cafodd hefyd ei ethol yn is-gadeirydd y Cyngor. 
GRŴP CyMuneDOL eiThinOG  Mae yna nifer o drigolion Bryn 

Eithinog yn poeni’n arw am y broblem llygod mawr, gyda llawer wedi 
gweld y creaduriaid yn eu gerddi. Byddwch yn falch o wybod bod y 

broblem bellach (gobeithio) wedi’i datrys. ar gais ein cynghorydd, 
daeth gweithwyr y Cyngor i glirio’r sbwriel o faes parcio Llys Mair 
gan mai yno, fe dybiwyd, yr oedd gwraidd y broblem. Gobeithio’n wir 
y gwnaiff hyn wahaniaeth mawr ac na welwn y llygod yn y gerddi eto.
CyDyMDeiMLAD  Cydymdeimlwn â Mrs Medi Michael, Lôn 
y Meillion. Bu farw ei chwaer, Mrs Liz Perkins, Porthaethwy, yn 
ddiweddar wedi salwch blin. Cofiwn hefyd am eu mam, Mrs Mair 
Williams, Penrhosgarnedd, yn ei cholled.
ARhOLiADAu  Mae nifer o ddisgyblion ysgol Tryfan ac ysgol 
Friars yn sefyll arholiadau TGaU a Lefel a y mis yma. Dydi hi ddim 
wedi bod yn hawdd i’r disgyblion yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf 
pan ohiriwyd yr arholiadau oherwydd Covid, felly pob lwc i chi i gyd 
a gwnewch eich gorau.

GeneDiGAeTh  Llongyfarchiadau mawr i Hawys Elis-Williams, 
gynt o Ffordd Ffriddoedd, a’i chymar Mike, ar enedigaeth Calan 
Pocock, chwaer fach i Betsan. Mae’r teulu’n byw yn Walthamstow, 
Llundain, bellach, a Hawys yn bennaeth cerdd yn ysgol academi 
Pimlico.

MynD AMDAni  

Mae Paul Weaver, 
Siliwen, yn parhau i 
fod yn brysur rhwng 

ei waith gwirfoddol, 

ei gyfraniadau i 

gyrsiau’r brifysgol – 
a chasglu medalau! 
Dyma ei adroddiad 
am ei lwyddiant 
diweddaraf:
“Es i Lundain 
ar Fai’r cyntaf i 
gymryd rhan yn 
ras Vitality San 

Steffan gyda thîm y 
Gemau Olympaidd 
Arbennig. 

Dechreuodd 
y rhediad ar y 

Mall cyn i ni redeg o gwmpas Parc St James a gorffen ym Mhalas 
Buckingham. Roeddwn wedi cael codwm y diwrnod cyn y ras ac wedi 
anafu fy nghoes ond roeddwn yn benderfynol o gymryd rhan ac ennill 
medal. Hwn oedd y tro cyntaf i mi redeg yn Llundain.
Roedd cymaint o bobl ar hyd y llwybr a’r awyrgylch yn wych, gyda 
phawb yn bloeddio eu cefnogaeth i’r rhedwyr. Roeddwn yn hapus 
iawn pan groesais y llinell derfyn! Roedd yn deimlad cyffrous i ennill 
medal am yr eildro. Roedd yn waith caled, yr hyfforddiant yn drwyadl 
ac yn gallu bod yn heriol, ond byddwn wrth fy modd yn rhoi cynnig 
arni eto’r flwyddyn nesaf.”
Diolch, Paul – rwyt yn ysbrydoliaeth i bawb!
hyBu’R GyMRAeG  Bu Dr Rhian Hodges, Ffordd Garth Uchaf, 
ar Radio Cymru yn disgrifio cynllun ymchwil cydweithredol rhwng 
adran Cymdeithaseg Prifysgol Bangor, Cyngor ynys Môn a Menter 
Môn. y nod yw asesu’r defnydd o’r Gymraeg ar yr ynys gan arwain at 
ehangu’r defnydd ar lawr gwlad ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd 
grwpiau ffocws yn amlwch, Caergybi a Llangefni yn canolbwyntio 
ar ddarganfod unrhyw heriau ac anawsterau arbennig cyn symud 
ymlaen i ddefnyddio’r casgliadau fel sail i’r asiantaethau weithredu yn 
ymarferol.
ChwAeTh  
Cyfeiriwyd sawl 
gwaith yn y golofn 

hon am hynt 
a hanes Annie 

Williams, Ffordd 
Garth Uchaf, fel 
hanesydd, awdur 

a ffotograffydd 

talentog 

iawn. Menter 

ddiweddaraf Annie 

yw cynhyrchu 

cardiau di-blastig 

chwaethus iawn 

ar gyfer siop 
yng Nghanolfan 

Deiniol. 
iAiTh AR DAiTh  
Roedd Pier Bangor 
yn edrych ar ei 

orau wrth i’r canwr 
aled Jones dywys amy Dowden, y ddawnswraig broffesiynol a seren 
Strictly, ar hyd y pier fel rhan o raglen Iaith ar Daith. Roedd aled yn 
amlwg yn ymfalchïo fod y pier Bangor wedi ei enwi fel y gorau ym 
Mhrydain.

LLOnGyfARChiADAu calonnog i Catrin Tomos a Sion Gwilym 
ar enedigaeth Branwen Alys, yn wyres gyntaf i Marian Ifans a Bryn 

Tomos, Ffordd Garth Uchaf, ac yn nith i Rhys a Gwenno. Croeso 
mawr i’r byd, Branwen alys!

eithinog

anfon lluniau
Pan fyddwch yn anfon lluniau i’r Goriad mae’n rhaid i’r 
gwreiddiol fod o’r ansawdd gorau posibl. Mwya’ ydyn nhw gorau 

oll, i edrych ar eu gorau. A jpeg bob amser os gwelwch yn dda
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bryniau Casia’r cenhadon
Adolygiad CATRIN ELAIN ROBERTS o ‘Tu Ôl i’r Blwch’ – arddangosfa Cefyn Burgess yn Storiel

Mae’r casgliad o drefluniau cyfoes mewn 
pwyth, print a thecstil o fryniau Casia gan 
Cefyn Burgess yn wefreiddiol. Rhwng y 
gwaith celf bywiog a’r gerddoriaeth Casi-
Jaiñtia yng nghefndir yr arddangosfa, 
cefais fy nghludo i ogledd-ddwyrain 
india. Casgliad newydd o waith yn dilyn 
ymweliadau’r artist â’r ardal fel rhan 
o brosiect i ddarganfod y cysylltiadau 
rhwng pobl Cymru a phobl Casi a Mizo 
yw ‘Tu ôl i’r blwch’. Mae’r berthynas a’r 
hanes a rennir ers dros 150 o flynyddoedd 
rhwng Cymru a Bryniau Casia a Jaiñtia 
yn Meghalaya yn cynnig mewnwelediad 
unigryw a chyfle i brofi rhan wahanol o 
india sydd â’i thraddodiadau, ei hiaith a’i 
diwylliant ei hun. 

Rhwng 1841 ac 1969 roedd gan Genhadaeth 
Dramor y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig 
bresenoldeb cryf yng ngogledd-ddwyrain 

India. Mae tirwedd Bryniau Casia a bywyd 
yno wedi’u cofnodi a’u darlunio mewn lluniau 
dyfrlliw, dogfennau a llythyrau gan y cenhadon 

dros y blynyddoedd. yng Nghymru, daeth 
pobl i feddwl a dysgu am India drwy ddarllen 
llythyrau’r cenhadon a gyhoeddwyd mewn 
cyfnodolion crefyddol Cymreig. Mae olion 
y gyfnewidfa ddiwylliannol hon i’w canfod 
mewn archifau swyddogol a chasgliadau 
personol yng Nghymru ac India gyda llythyrau, 
caneuon, cerddi, ffotograffau, nofelau, dramâu, 
rhaglenni radio a gwrthrychau o bob math 
yn dangos dylanwad y cenhadon Cymreig ar 
frodorion yr ardal.

Mae’r gwaith celf yn cynnwys golygfeydd 
o bentrefi, bythynnod a chapeli lliwgar yng 
ngogledd-orllewin India. Mae iddynt naws 

grefyddol, diolch i ddefnydd yr artist o 

dudalennau Beiblaidd ac emynau fel cefndir 
i nifer o’i ddarluniau. Dyma gyfuno Bryniau 
Casia ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn 

weledol mewn ffordd fedrus. Bwriad y 
prosiect hwn i Cefyn oedd dod i adnabod 
y bobl tu ôl i flychau casglu cenhadol yr 
Eglwys Bresbyteraidd, fel petai. Roeddwn i’n 
arbennig o hoff o’r portread manwl o gapel 
Presbyteraidd Laban yn Shillong gan ei fod 
yn gyfuniad gwych o India a Chymru gyda’r 
defnydd o daflen gerddoriaeth hen alaw fel 
cefndir i’r capel coch. 

y Genhadaeth Gymreig oedd yn gyfrifol 
am roi ffurf ysgrifenedig i’r ieithoedd Casi 
a Pñar. Gwnaethpwyd hynny drwy gyfieithu 
amrywiaeth o destunau crefyddol a llenyddol 
i’r iaith Gasi a dysgu’r bobl leol i ddarllen 
ac ysgrifennu drwy’r ysgolion cenhadol a’r 
capeli. Dysgodd Thomas Jones, cenhadwr 

cyntaf y Methodistiaid Calfinaidd, siarad Casi, 
a defnyddiodd yr wyddor Rufeinig i gofnodi 

synau’r iaith Gasi ar ffurf ysgrifenedig. Roedd 
y cenhadwr diweddarach John Roberts yn 

awdur ac yn gyfieithydd toreithiog a chaiff ei 
ystyried gan y bobl Casi yn ‘dad llenyddiaeth 
Gasi’. Cyfieithodd nifer fawr o gyfrolau 
crefyddol ac ef oedd y cyntaf i gofnodi ar 

bapur rai o straeon gwerin yr iaith.
Mae’r iaith Gasi a’r iaith Pñar yn perthyn 

i’r teulu ieithyddol awstroasiaidd. yn debyg 
i’r Gymraeg, mae’r ieithoedd hyn yn bodoli 
mewn cyd-destun amlieithog lle bu’r Saesneg 
yn flaenllaw ers tro. Tan yn ddiweddar, roedd 
yr ieithoedd hyn yn cael eu rhestru ar Atlas 

UNESCO o ‘Ieithoedd y Byd mewn Perygl’. 
yn ogystal â’r casgliad helaeth o drefluniau 

tecstil a darluniau inc, mae’r arddangosfa’n 
cynnwys ffilm o waith Cefyn gan ganolbwyntio 
ar y broses greu. Mae’r gerddoriaeth ‘Sai-thaiñ 

Ki Sur’ gan Gareth Bonello’n hynod o addas 
gan ddod â naws hyd yn oed yn fwy asiaidd i’r 
arddangosfa. 

Gosodwyd blociau o flychau casglu’r 
Eglwys Bresbyteraidd ar ben ei gilydd mewn 
blwch gwydr ynghyd â’r Beibl Casi ‘Ka Baibl 
Khasi’. Effeithiol iawn oedd hyn gan ei fod 
yn debyg i’r gynrychiolaeth yn narluniau 
Cefyn o bentrefi ym Mryniau Casia lle mae 
nifer o dai yn ymddangos fel petaent wedi’u 
gwasgu ar ben ei gilydd. Defnyddiol hefyd 
yw’r wybodaeth ddifyr a geir am gefndir y 
gwaith yn ogystal ag esboniad o ddiwylliant, 

iaith a cherddoriaeth yr ardal. Agwedd unigryw 

a phrydferth o’r arddangosfa yw’r sleidiau 
emynau Cymreig o flaen y ffenestr fawr gyda 
phelydrau’r haul yn disgleirio drwy’r sleidiau 
gwydr lliwgar sy’n amrywio o Weddi’r 
Arglwydd i ddarluniau o eliffantod. 

Mae’r arddangosfa i’w gweld yn Storiel tan 
2 Gorffennaf.



MeRCheD y wAwR PenRhOsGARneDD  Trwy amryfusedd, 
methwyd â chyhoeddi adroddiad y mis diwethaf. Gan nad oes ofod 
yma i ailadrodd yr adroddiad, digon yw dweud i ni gael noson 
arbennig gan Mari Emlyn. Ei phwnc oedd merched o awduron a’r 
diffyg parch fu i ferched oedd yn ysgrifennu ar un cyfnod. Dadlennol 
iawn. Bu cyfle hefyd i gofio’n annwyl iawn am Mona Chambers, 
un o sylfaenwyr ein cangen, a fu’n ffyddlon hyd at ei hymadawiad i 
Aberystwyth ac a oedd yn llawn asbri a diddordeb bob tro.

Mam a merch oedd ein gwesteion y tro hwn, sef Marian Wyn 
Jones a’i merch Sara Pennant. Bydd amryw yn cofio am Marian fel 
gohebydd ar y BBC, ac yna’n Bennaeth BBC Bangor. Ers hynny mae 
hi wedi gwasanaethu ar nifer fawr o Fyrddau lleol a bellach hi yw 
Cadeirydd Cyngor Prifysgol Bangor. Tipyn o anrhydedd, a’r ferch 
gyntaf i ddal y swydd honno.

yn wir, thema’r noson oedd y gall merched wneud unrhyw beth a 
ddymunant gyda digon o ddyfalbarhad ac uchelgais. aeth Marian â 
ni’n nôl at ei gwreiddiau ar fferm yn Sir Feirionnydd, lle mai hi oedd 

y gyntaf o’i theulu i fynd i Brifysgol. Doedd gan y teulu ddim unrhyw 
gysylltiadau â phobl y cyfryngau, ond gyda dawn a phendantrwydd, 
llwyddodd Marian i ddilyn ei breuddwyd a bod yn ohebydd 

newyddion. Ers hynny mae hi wedi troi mewn nifer o fydoedd 
ond roedd ei balchder yn y swyddi a ddaeth i’w rhan yn amlwg, 
a’i phenderfyniad i roi o’i gorau bob tro, ac i dorri cwys newydd i 
ferched hefyd.

Yn gyffredinol, roedd y byd wedi newid erbyn i Sara adael yr 

ysgol. Wedi dweud hynny, llwyddodd hi i gael swydd mewn byd 
oedd yn cael ei dra-arglwyddiaethu gan ddynion. Bu’n ffodus i gael 
ei phenodi allan o gant o ymgeiswyr yn Swyddog Cyfathrebu gyda 
Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Drwy gyfrwng lluniau cawsom 
gipolwg ar y pedair blynedd gyffrous a dreuliodd Sara gyda’r 
Gymdeithas. Cael teithio’r byd, cael parhau i ledaenu efengyl Ian 
Gwyn Hughes a sicrhau lle canolog i’r Gymraeg, cael byw, bod a 
siarad gyda mawrion y gamp, a chael bod yn ei chanol hi adeg yr 
Euros! Roedd Sara, fel ei mam, yn siaradwraig benigamp, ac fel 
hithau, yn ddiolchgar am y cyfle a ddaeth i’w rhan. Gyda’i gilydd 
roedd y ddwy yn dipyn o ysbrydoliaeth i ferched y dyfodol – ein plant 
a’n hwyresau ni. 
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penrhosgarnedd

a hithu’n ddiwedd y flwyddyn academaidd 
arnynt, bu rhai o fyfyrwyr Gwyddoniaeth 
Gymhwysol (Biofeddygol) Coleg Menai ym 
Mangor yn dathlu’n ddiweddar wrth iddynt 
dderbyn gwobrau a diplomâu estynedig. 
Cawsant gyfle i gymdeithasu’n anffurfiol â’u 
hyfforddwyr ac i gymryd rhan mewn nifer o 
gwisiau gyda’u cyfoedion. Rhoddodd Josie, 
Michelle, Leanne, Christopher, Robert a Tomás 
hefyd gyflwyniad ar y cyd i fyfyrwyr blwyddyn 
gyntaf a staff gan rannu eu profiadau o’r cwrs 
a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol. ymhlith 
y meysydd pwnc y bwriadant eu hastudio 
mewn amryfal brifysgolion, y mae Gwyddor 
Biofeddygol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
a Sŵoleg Fertebratau’r Môr. Dymunwyd yn 
dda i’r myfyrwyr gan Susan Parry, arweinydd 
rhaglen Gwyddor Biofeddygol Coleg Menai.
Mae’r cwrs BTEC Lefel 3 Gwyddoniaeth 
Gymhwysol (Biofeddygol) yn gwrs dwy 
flynedd ac yn gyfwerth â thri chymhwyster 
Safon Uwch. Mae’n darparu’r wybodaeth, 
y ddealltwriaeth a’r sgiliau i ddysgwyr 
sy’n dymuno cael gyrfa ym meysydd 
gwyddor labordy a diwydiannol, gwasanaeth 

gwyddoniaeth feddygol neu wasanaeth 

gwyddoniaeth fforensig.

Myfyrwyr yn dathlu
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Goriad

Deunydd
Gorffennaf
erbyn dydd 

Mercher
29ain o

Fehefin i:
papurbrogoriad
@yahoo.co.uk

GweLD hugh Lon Bopty yn synfyfyrio 
wrth ddrws y banc.  Meddwl ydw i am 
wrecsam wedi’i gneud yn ddinas, medda 
fo.  Be’ ‘di’r fantais?  Dydi Bangor ‘ma 
yn ddinas ers cyn co’ ac yli be’ sy’ wedi 
digwydd iddi.  Gei di ddim mynd â phres 
rhydd i mewn i hsBC ‘ma i’w fancio.  Maen 
nhw’n dy yrru i’r post i wneud hynny.  A gei 
di sefyll yn y rhes yn fan’no a dim ond un o’r 
pedwar cowntar ar agor.  ydi’r frenhinas yn gw’bod 
ma’ fel hyn y ma’ hi adeg ei jiwbili dwad?  ‘y nhad 
yn deud ei bod yn well o lawar yn 1952.
GES i ‘nrysu braidd wrth weld fod dau gynghorydd 
Dwyrain Bangor yn deud sut y dylia hi fod ar y Stryd 
Fawr. Ward newydd y cyngor sir ydi Dwyrain Bangor, 
yn naturiol yn cynnwys Maesgeirchen, a’r Stryd Fawr, 
meddan nhw. Canol Bangor ydi enw ward newydd arall 
Bangor a dwi’n methu gweld sut nad ydi’r Stryd Fawr 
yng nghanol Bangor.  Ewadd, ma’ ‘na waith dallt ar y 
petha’ cynghora’ ‘ma. ‘Ta waeth, os ydi’r doethion yn 
cynnig gwelliant, ma’ croeso iddyn nhw.
newyDD i mi glywad hanes y ddau gynghorydd 
dyma Gareth Treborth heibio. welast ti Cyngor 
Gwynedd yn gorfodi pwy bynnag sy’ pia’ hen siop 
Barnados i godi’u socs?  Ma’n nhw’n ca’l pedwar mis 
i roi gwell siap ar y lle ac os na fydd dim yn digwydd 
mi fydd y cyngor yn ‘i wella a’i roi ar werth. Rh’wbath 
fel’na beth bynnag.  ydi doethion Dwyrain Bangor ‘ma 
wedi cael effaith yn barod, dwad? Dim ond gofyn.
UN syniad ges i i wella golwg y lle. Barry Bangor Ucha’ 
oedd wrthi:  ca’l d’wrnod i lanhau ffenestri siopa gwag.  
Mi fasa’r lle yn edrach yn well o’r hannar heb yr holl 
bosteri afiach a’r llwch sydd arnyn nhw. ‘Uw, ddaru’r ddau 
gynghorydd ddim meddwl am hynny ma’n rhaid, medda 
finna’. Ddylia dy fod di ar y cyngor, Barry.
GwRAnDO ar sgwrs o’n i ac yn methu credu 
‘nghlustia’ – roeddan nhw wedi clywad y gog ym 
Mangor. Chlywis i ‘rioed mo’r gog yn y ddinas.  A deud 
y gwir dwi ddim wedi clywad y gog ers blynyddoedd.  
Mi oedd hi i’w chlywad yn glir yn storiel meddan nhw.  
Ac mi oedd hi!  wrth fynd i fyny’r grisia’ i weld sioe 
lunia’ Cefin Burgess mi clywis inna’ hi – yn dod o’r 
fideo oeddan nhw wedi’i ‘neud am ‘i waith.  Dyna’r 
‘gosa’ glywa’ i’r un iawn ’leni eto.
aM eiliad mi ges i dipyn bach o sioc – gweld y bwrdd 
yn ôl ar Capel Pendref yn deud Capel Pendref.  Ddim yn 
eglur iawn rhaid cyfadda’ ond dyna mae o’n ddeud. Mi 
oedd yr eiliad drosodd pan welis i ‘Luxury apartments’ yr 
un mor aneglur, a wedyn enw’r lle maen nhw i’w gweld 
ar y we. ‘Rioed wedi cysylltu Pendref efo moethusrwydd, 
medda rhywun wna i mo’i enwi. Un o’r hen Berea (y 
lle sydd dan rowndibownd Parc Dewi Sant), ddeuda i 
gymaint â hynny.

stompio’r 
stryd 

h A R R i  C A M A  M A w R

eglwys emaus

Mae gan eglwysi gyfraniadau arbennig i’w gwneud yn sgil yr argyfwng 
yn yr Wcráin, a hynny ar bob lefel, boed ar ffurf datganiadau gan gyrff 
crefyddol neu wrth gefnogi ymgyrchoedd codi arian neu wrth gynnig 
cymorth ymarferol i ffoaduriaid/ymwelwyr. Ond gall y gweithgareddau 
mwyaf distadl fod yn hynod o effeithiol hefyd, fel y tystia’r adroddiad 
personol hwn gan Rhianwen Huws Roberts, Penrhosgarnedd:

“yn ystod clo cyntaf Cofid mi wnes i ymuno â chlwb gwau Merched 
y Wawr. Rydym yn dal i gyfarfod bob bore Mercher am oddeutu awr. 
Rhyw ddwsin sy’n dod yn rheolaidd o wahanol ardaloedd yng Nghymru 
a thu hwnt. Daw un o gyrion Llundain. Mae wedi dysgu Cymraeg ac ar 
hyn o bryd hi yw llywydd cangen Llundain o Ferched y Wawr. Daw un 
arall o Swydd Efrog: dysgwraig arall sy’n rhugl ac yn aelod unigol o 
Ferched y Wawr. 

Gwelwch felly fod amrywiaeth yn y mynychwyr ond rydym i gyd 
gyda’r un diddordeb. Mae’r sgyrsiau bob amser yn ddifyr a diddorol. 
Gwau yw’r prif ddiben, a dros gyfnod o amser rydym wedi gweu 
blodau gobaith, sef amrywiaeth o flodau yn lliwiau’r enfys. Mae 
nifer wedi, ac yn, gwau dillad i fabanod bach iawn, sgwariau i wneud 

blancedi bach ar gyfer wardiau mamolaeth ysbytai lleol, a mwffiau 
twidlan, ymhlith pethau eraill. 

Fe ddechreuodd un wraig sy’n y 
grŵp wau bathodynnau yn lliwiau 
banner Wcráin. Dyna ble ges i y 
syniad. Felly, dros yr wythnosau 
diwethaf, rwyf wrthi’n gwau’r 
bathodynnau yma a’u gwerthu 
at apêl Wcráin. Punt yr un ydyn 
nhw ond mae rhai yn rhoi mwy! 
Hyd yma mae dros £150 wedi ei 
gasglu at yr achos. Pethau bach yn 
cael dylanwad mawr.”

Cyflwynwyd siec o £42.000 i Ward alaw gan bwyllgor Grŵp apêl 
Uned Cancr a Haematoleg alaw i Joan Ellis Williams oedd yn 
cynrychioli ysbyty Gwynedd.

Mae’r Grŵp eisoes wedi rhoi £20,000 sy’n gwneud cyfanswm o 
£62,000.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i brynu peiriant EBUS (Endo 
Bronchial Ultra Sound) fydd yn galluogi’r meddygon i wneud 
diagnosis o gancr ac anhwylderau eraill yn yr ysgyfaint yn Ysbyty 

Gwynedd yn hytrach na bod y cleifion yn gorfod teithio i Wrecsam 
neu Glan Clwyd.

Pris llawn y peiriant yw £67,000 ac mae’r Grŵp yn ffyddiog y 
byddant yn gallu codi yr arian ychwanegol yn ystod y flwyddyn yma.

yn y cyfamser mae’r Uned yn archebu y peiriant ac yn rhoi yr arian 
ychwanegol sydd ei angen nes bydd y Grŵp yn gallu casglu y swm 
llawn.

Rhodd i ward alaw
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Llongyfarchiadau mawr i Lois Medi 
Wiliams, gynt o’r Weirglodd, Coed y 
Maes, a chyn-ddisgybl yn Ysgolion 

y Garnedd, Tryfan a David Hughes. 
Daeth Lois yn drydydd am y Fedal 
Ddrama, yn gyntaf ar Ryddiaith dan 25 
(gan gipio Tlws Coffa Elin Mair) ac yn 
gyntaf am gyfieithu (19-25 oed).

Ela Vaughan a Non Fôn Davies, ysgol Tryfan, a ddaeth 
yn gyntaf, yng nghystadleuaeth y ddeuawd Bl. 10 ac o 
dan 19.

Daeth Fflur Erin Edwards, ysgol Tryfan, yn 
gyntaf ar yr alaw werin Bl. 7, 8 a 9

Llwyddodd Parti Merched ysgol Tryfan Bl. 7, 8 a 9 i gipio’r ail wobr.

Myfyrwraig ym Mhrifysgol 
Bangor a ddaeth yn drydydd 

yng nghystadleuaeth y 

Gadair. Mae Tegwen Bruce-
Deans ar fin cwblhau gradd 

yn y Gymraeg ac yn dod 
o Landrindod, Maesyfed. 

‘Diolch’ oedd testun y gadair 
ac fe luniodd Tegwen gerdd 

o werthfawrogiad i gadeirlan 

Bangor am gynnig sicrwydd 
iddi dros gyfnod y pandemig. 
Mae Tegwen bellach wedi ei 
phenodi ei phenodi i swydd 

gyda’r BBC ym Mryn Meirion.

sÊR yR URdd

doniau'r 
ardal yn 
disgleirio 

yn 
ninbych
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Gwaith Elin Harmer, ysgol Friars, a ddaeth yn drydydd: Creadigol 2D
(Bl. 7, 8 a 9).

Gwaith Bréiffne Ellis, ysgol Friars, a ddaeth yn ail: Gwaith 3D (Blwyddyn 
7, 8 a 9).

Gwaith anest Bryn, ysgol Tryfan, a ddaeth yn ail: 
Creadigol 2D (Bl. 10 ac o dan 19 oed).

Gwaith Gracie Wilson, ysgol Friars, a 
ddaeth yn ail: Ffotograff wedi’i addasu (Bl. 
7, 8 a 9).

Gwaith genod 3 a 4, ysgol y Felinheli, a ddaeth yn 
drydydd: Tecstiliau Creadigol, Grŵp (Blwyddyn 6 ac 
Iau).

Gwaith 3D Lleucu Bryn a ddaeth yn drydydd (Bl. 10 ac o dan 19 oed).

Rhai o enillwyr Celf a Chrefft yr Eisteddfod

Mwy o newyddion am 
lwyddiannau’r Eisteddfod

yn y rhifyn nesaf
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Yn rhifyn Mai o’r Goriad, ro’n i’n nodi Dydd Neges 
Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd. Erbyn i’r rhifyn yma 
eich cyrraedd, bydd Eisteddfod yr Urdd Dinbych wedi 
bod. Hir yw pob ymaros! Eisteddfod 2020 oedd hon 
i fod, felly mi fydd ’na hen ddathlu yn Ninbych, cael 
cam gan y beirniaid ai peidio! Ac mae hi’n Eisteddfod y 
Canmlwyddiant! Dw i’n ddigon hen i gofio Steddfod y 
Jiwbilî yn y Bala yn ‘72. A gadewch i mi wneud un peth 
yn glir – Jiwbilî’r Urdd sydd gen i dan sylw yma ac nid 
unrhyw Jiwbilî arall! 

Yr atgof pennaf sydd gen i am ‘Steddfod y Jiwbilî, a 
dyna chi steddfod oedd hi’, oedd fy mod i’n aros efo’r 
teulu mewn gwesty yn y dref. Uchafbwynt yr Eisteddfod 
i mi oedd bod fy arwr T. Llew Jones yn aros yn yr un 
gwesty ac yn eistedd ar y bwrdd nesaf aton ni bob 
amser brecwast! Dw i’n cofio bod yn hollol star stryc!

Atgof arall am flwyddyn y Jiwbilî oedd cyngerdd 
mawreddog yn Neuadd Albert yn Llundain. Ro’n i’n 
naw oed a rhyw ddynes yn dod at fy rhieni ac yn gofyn 
rhywbeth i mi yn Saesneg a Mam, cyn i mi fedru ffurfio 
ateb (ro’n i wedi deall ei chwestiwn yn iawn) yn ateb ar 
fy rhan ac yn dweud, “Mari doesn’t speak English yet!”

Dw i dal ddim yn dallt yn iawn pam i’r Urdd ddewis 
cynnal cyngerdd Jiwbilî’r Urdd yn Llundain. Diolch i’r 
drefn bod y mudiad bellach wedi diosg unrhyw glogyn 
imperialaidd fu ganddo ac yn llawer mwy eangfrydig 
wrth sylweddoli nad oes rhaid rhoi statws i’n dathliadau 
drwy eu cynnal yn Lloegr. Camfa ydi Lloegr bellach 
i gamu drosti er mwyn mynd a gwneud cysylltiadau 
rhyngwladol y tu hwnt i ynysoedd Prydain. Ac mae 
gan yr Urdd draddodiad hir o gynnal digwyddiadau 
rhyngwladol er mwyn creu cysylltiadau rhwng Cymru 
a gweddill y byd, a hynny yn enw cyd-ddealltwriaeth a 
brawdgarwch.

Hanner can mlynedd wedi’r Jiwbilî, mi ges i’r fraint 
ganol Mai eleni i fynd efo aelodau’r Urdd o Brifysgol 
Aberystwyth gyda’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da 
i Oslo yn Norwy. Ro’n i’n hedfan efo criw bach o 
gynrychiolwyr yr Urdd o Heathrow. Gan fy mod i’n 
paratoi rhaglen radio ar y pryd am waith dyngarol yr 
Urdd, roedd gen i beiriant recordio bach yn fy mag llaw 
wrth fynd drwy adran tollau’r maes awyr. Dyma osod fy 
mag a fy siaced yn y blwch i fynd drwy’r peiriant sganio 
ac o fewn eiliadau roedd swyddogion tollau’r maes 
awyr wedi amgylchynu’r sgrin a ddangosai gynnwys 
fy mag. Mi ges i fy nhynnu i un ochr gan y swyddogion 
gan eu bod yn amau mai gwn Tazer oedd gen i yn fy 
mag! Gofynnon nhw i mi beth oedd amcan fy nhaith a 
dyma ateb yn ddramatig fel pe bawn i’n rhyw Fyddyr 
Teresa: 
‘I’m travelling with Urdd Gobaith Cymru to the Nobel 
Peace Building in Oslo to relay a message of peace and 
goodwill to the world.’ Fe gymeron nhw un edrychiad 
syfrdan arna i a diolch i’r drefn mi ges i a fy mheiriant 
recordio fynd ar yr awyren. 

Bu cryn chwerthin dros y ffaith i mi gael fy amau o 
gynllunio rhyw weithred o derfysgaeth y noson cyn 
dydd Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd!

y Jiwbilî
Mari Emlyn

ydach chi wedi bod yn crafu pen beth i’w roi i rywun wrth iddo fo 
neu hi ymddeol? Hoffech chi roi cyfarchiad barddol cofiadwy mewn 
gwledd briodas, neu rywbeth sy’n cyfleu eich cariad ar y cerdyn pen-
blwydd yna? ac ar awr dywyll, wrth gofio am anwyliaid, tybed ai eich 
dymuniad fyddai gwneud hynny drwy roi pennill unigryw ar eu carreg 
fedd?

Hen, hen fesur barddol yn y Gymraeg ar gyfer hyn ydi’r englyn. 
Mae’r englyn yn ymddangos yn syml, ond mae’n seiliedig ar reolau 
astrus. ac ers canrifoedd, fe’i defnyddiwyd ar gyfer pob math o 
achlysuron cymdeithasol. 

Os na wyddoch chi sut i gyfansoddi englyn, peidiwch â phoeni – 
mewn cydweithrediad â’r Goriad, mae dau fardd o Benrhosgarnedd 
wedi sefydlu gwasanaeth ysgrifennu englynion ar gyfer unrhyw 

achlysur o’ch dymuniad chi. Mae Llion Jones yn un o enillwyr cadair 
yr Eisteddfod Genedlaethol a Peredur Lynch hefyd yn gynganeddwr 
profiadol.

yn y dyddiau gynt câi’r beirdd eu talu’n hael am eu gwasanaeth. 
Bydd Llion a Peredur yn codi £50 am bob un englyn. Ond nid i’w 
pocedi hwy y bydd yr arian yn mynd. yn ystod blwyddyn gyntaf 
y gwasanaeth caiff yr arian ei gyfrannu i goffrau’r Eisteddfod 
Genedlaethol fel rhan o apêl Bangor, Pentir a Phenrhosgarnedd ar 
gyfer Eisteddfod 2023. 

y tro nesaf y byddwch chi’n chwilio am rodd i rywun, beth am 
englyn? yng ngeiriau Peredur, “Dyma rodd fydd yn parhau am byth 
– pethau darfodedig ydi poteli gwin, bocsys tshiocled a thalebau’r 
siopau mawr.”

Mae Llion a Peredur yn hen lawiau ar lunio englynion cymdeithasol 
i gomisiwn. yn ddiweddar lluniodd Llion yr englyn hwn ar gais 
côr Hogiau’r Penrhos (sy’n ymarfer yn y Penrhos arms, Llanfair 
PG) i nodi ymadwiad eu harweinydd Elwyn Hughes sydd ar fin 
mudo i Gaerdydd. Bydd Elwyn hefyd yn gyfarwydd iawn i lawer o 
ddarllenwyr y Goriad fel un o diwtoriaid ail iaith mwyaf profiadol 
Cymru:

yn y Penrhos mae’n nosi, – ond o’r gwyll
       nodau’r gân sy’n codi
     a'r un sy’n stôr o ynni 
     yn ôl yn ein harwain ni.

ac ar ôl derbyn englyn, gallech fframio’r copi gwreiddiol yn llaw’r 
bardd neu ofyn i rywun ei lythrennu’n gain. yn 2017 gofynnodd 
teulu’r diweddar Barchedig Huw Jones (Sir Fôn a’r Bala) i Peredur 
am englyn i’w goffáu a chafodd copïau ohono eu hatgynhyrchu ar 
lechfaen.

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Englynion y Goriad drwy gyfrwng 
ffôn (07931 887918) neu ebost: englyniongoriad@cynghanedd.com

Gwasanaeth Englynion
y Goriad

deud eich deud
Rhywbeth yn eich poeni?  Angen canmol? Lle i feirniadu? 
Cofiwch fod croeso i lythyrau bob amser yn y Goriad. 
Neu i ymateb i’r hyn sydd yn ein papur. anfonwch i 
papurbrogoriad@yahoo.co.uk
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Trefor, Caernarfon, Gwynedd  LL54 5HP

01286 660208  ffacs: 01286 660538

Clynnog & Trefor

ysgol tryfan

LLwyDDiAnT MABOLGAMPAu  Cafwyd diwrnod arbennig yng 
nghystadleuaeth Athletau Arfon, a chystadlu gwych gyda disgyblion 

yn cefnogi ei gilydd ac yn helpu ar y diwrnod. Roedd yr adran addysg 
Gorfforol yn falch iawn o gyfraniadau pawb. Llongyfarchiadau 
arbennig i Huw Williams bl9 am osod 2 record newydd yn y naid 
uchel a’r clwydi. Llongyfarchiadau i Esme bl10 ar ddod yn gyntaf yn 
y naid hir, Math bl 11 ddaeth yn gyntaf yn taflu’r pwysau, Jake bl9 a 
ddaeth yn gyntaf yn taflu picell a Carwyn bl10 ddaeth yn gyntaf yn y 
naid driphlyg. Pob lwc i bawb yn y gystadleuaeth genedlaethol nesaf.

LLwyDDiAnT RyGBi  Braf oedd gweld y tîm hŷn yn 
dychwelyd i’r cae rygbi ac yn sgorio ambell gais arbennig hefyd. 
Llongyfarchiadau iddynt ar eu buddugoliaeth o 35 i 5 yn erbyn ysgol 
Dyffryn Conwy.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i flwyddyn 7 ar eu buddugoliaeth 
yn erbyn ysgol David Hughes. Gwych oedd gweld 27 o hogiau yn 
chwarae o leiaf hanner gêm. 

DiwRnOD sGiLiAu BLwyDDyn 7  Roedd disgyblion blwyddyn 

7 wedi mwynhau diwrnod sgiliau gyda’r pwyslais ar hybu iechyd a 
lles. Cafwyd hwyl mewn sesiynau yoga, gweithgareddau drama a 
chrwydro o gwmpas yr ardal leol.

sesiynAu DeLiO GyDA sTRAen  Diolch yn fawr i Mr Paul 
Jones am arweiniad gwych ar sut i ddelio gyda straen yn ystod cyfnod 
arholiadau. Roedd y disgyblion bl10, 11, 12 a 13 wedi gwerthfawrogi 
a chael budd mawr o’r sesiynau.

Rydym yn ailagor wedi toriad hir oherwydd Covid ac mae croeso 
cynnes i bawb dros 75.

Byddwn yn cyfarfod yng nghae Garnedd, Penrhosgarnedd, ar 
y 4ydd pnawn Mercher o bob mis, 2.00–4.00pm. Bydd y cyfarfod 
cyntaf ar 22 Mehefin.

Dewch yn llu! Bydd croeso cynnes, paned a sgwrs yn eich aros.
Am fwy o wybodaeth ffoniwch enyd: 01248 370377

Clwb y Garnedd
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capel y ffynnon

Rydym yn parhau i gyfarfod yn ysgol y Garnedd bob bore Sul yn 
ystod y tymor, gydag ysgol Sul i´r plant cynradd am 9.50 y bore a´r 
gwasanaeth yn dilyn am 10.30. Mae ein cyfarfodydd bore Sul yn 
parhau i gael eu ffrydio ar ein sianel youTube ond cofiwch hefyd fod 
yna groeso i unrhyw un droi i mewn atom. Mae lle parcio y tu allan i 
ysgol y Garnedd, ac arwyddion clir yn dangos lleoliad ein gwasanaeth 
yng nghefn yr adeilad. yn ystod hanner tymor a´r gwyliau nodir 
lleoliad ein cyfarfodydd ar ein gwefan  www.capelyffynnon.org ac ar 
ein tudalen Facebook. Croeso i chi anfon neges atom ar Facebook os 
ydych am holi rhagor. 

Rydym yn ddiolchgar iawn i bennaeth ysgol y Garnedd am ganiatáu 
i ni ddefnyddio´r ystafelloedd braf a helaeth. 

Mae’r cyfarfod nos yn parhau i ddigwydd ar Zoom am 17.00pm, 
a´r clybiau plant, Cyffro (plant cynradd) a Selar (plant uwchradd), yn 
cael eu cynnal bob yn ail nos Wener yn adeilad Eglwys Ebeneser ym 
Mangor.  Mae croeso i unrhyw blentyn fynychu’r clybiau. Cysylltwch 
â ni trwy ein tudalen Facebook neu’r wefan i gael rhagor o fanylion.  

Rydym yn ddiolchgar iawn i Steffan Job am ysgwyddo´r prif faich 
dros arwain a phregethu yn ein hoedfaon bore Sul dros y misoedd 
diwethaf.  Mae´r henuriaid eraill hefyd wedi arwain oedfaon ac 
roeddem yn falch iawn o groesawu´r Parchedig Dewi Tudur o 
Dalsarnau i bregethu atom yn ddiweddar. yn ystod mis Mehefin 
byddwn yn croesawu’r Parchedig Rhodri Glyn o Lansannan a’r Parch. 
Steffan Jones o Bontardawe atom.

Roeddem yn falch iawn o gael cwmni Heledd Job dros Zoom ym 
mis Mai. Rydym fel eglwys yn cefnogi gwaith Heledd gyda myfyrwyr 
rhyngwladol yn Nulyn, ac roedd yn ddiddorol clywed tipyn o hanes ei 
gwaith a hanes rhai o’r myfyrwyr mae hi wedi dod i gysylltiad â nhw, 
o wledydd megis Tsieina, Sweden a Fietnam. 

Mae ein cyfarfod dysgwyr yn dal i gael ei gynnal ar y dydd Sadwrn 

olaf ym mhob mis. Ddiwedd Ebrill aethom am dro braf yng ngerddi 
Treborth a mwynhau harddwch y gerddi, a´r cyfle i brynu ambell i 
blanhigyn yn y ffair planhigion oedd yn cael ei chynnal yr un bore!  
Rydym yn gobeithio mynd am dro ddiwedd Mai ar Lôn Las Ogwen, 
ond os na fydd y tywydd yn ffafriol byddwn yn cyfarfod yn Pontio am 
banad am 11am. Mae croeso i ddysgwyr o bob lefel i ymuno â ni am 
sgwrs. Cysylltwch gyda Delyth Prys drwy e-bost – delythprys@gmail.
com – am fanylion pellach. 

Mae’r Grŵp Crefft yn parhau i gyfarfod wyneb yn wyneb ar 
brynhawniau Mawrth rhwng 14.00 ac 16.00pm, ac yn rhoi cynnig ar 
wahanol grefftau. Os ydych yn mwynhau gwaith crefft neu’n awyddus 
i ddysgu,  croeso i chi gysylltu â Gwenan Job ar gwenanj@googlemail.
com i gael rhagor o fanylion. 

Cynhaliwyd ein brecwast merched misol ar y Sadwrn cyntaf ym mis 
Mai ac roedd yn braf i ferched y capel ddod at ei gilydd, cael sgwrs 
hamddenol dros frecwast a threulio ychydig o amser yn trafod llyfr.

Diwedd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor oedd dan y chwydd-wydr 
mewn rhaglen ddiweddar gan BBC Cymru. ac roedd pethau mawr yn 
cael eu datgelu am y perchennog, y canwr pop Domenico Serafino.

Roedd BBC Wales Investigates wedi siarad â chwaraewyr gafodd 
eu harwyddo'n broffesiynol o Dde america ac Ewrop oedd yn dweud 
eu bod yn ei chael hi'n anodd bwydo'u hunain - er bod y clwb wedi 
hawlio hyd at £375,000 o arian ffyrlo.

Serch hynny, dywedodd Mr Serafino mai'r pandemig a dyledion 
annisgwyl oedd yn gyfrifol am drafferthion ariannol y clwb, a'i fod 
wedi talu arian ffyrlo i'r chwaraewyr.  Ni chafodd y clwb fynd yn ôl i 
gynghrair Cymru North am eu bod wedi methu talu £53,000 oedd yn 
ddyledus i chwaraewyr a staff.

Ond yn y rhaglen ‘The Hidden World of Football’, soniwyd fod gan 
Domenico Serafino, ddau glwb pêl-droed - yng Nghymru a'r Eidal - 
sydd wedi mynd ar chwâl. yn ôl y rhaglen aS Sambenedettese Calcio 
oedd y clwb yn yr Eidal oedd yn defnyddio cyfrifydd â chysylltiadau 
blaenorol gyda'r Mafia.

Cafodd Ignazio Spinnato ei ddedfrydu yn 2010 am ei ran mewn 
troseddau cyffuriau a gwyngalchu arian gyda mafia ’Ndragheta, yr un 
mwyaf pwerus a pheryglus yn yr Eidal.

Roedd BBC Cymru wedi gweld neges ble mae Mr Serafino yn 
cyfeirio at Spinnato fel “ymgynghorydd busnes” iddo, ac mae 
cyfeiriad ei gwmni hefyd yn gysylltiedig ag un Mr Serafino.

Mewn ymateb i gwestiwn am ei gysylltiad gyda'r cyfrifydd, 
dywedodd Mr Serafino ei fod wedi defnyddio ei “waith artistig” i 
ymladd yn erbyn llygredd a'r Mafia.

Mynnodd ei fod wedi pasio'r holl arian ffyrlo ymlaen i chwaraewyr, 
gan feio cyd-fuddsoddwr, Kim Dae Jung, am danseilio Bangor a'r 
clwb yn yr Eidal er ei fudd personol.

Dywedodd Kim Dae Jung nad oedd yn gallu gwneud sylw am 
resymau cyfreithiol, a hynny wedi adroddiadau ei fod wedi buddsoddi 
dros ddau filiwn Ewro yn y ddau glwb.

ar y rhaglen holwyd Matthew Jones, cyn swyddog y wasg i’r clwb.
“Dwi 'di gweld pobl ar breaking point, i fod yn onest,” meddai.
“Roedden ni heb fwyd, a bydden ni'n dod at ein gilydd achos 

roedden ni'n byw ar yr un stryd. Roedden ni'n trio gwneud prydau 
mawr i'n gilydd i drio arbed arian. Roedd lot o'r chwaraewyr yn 
dioddef. Roedd o'n sefyllfa wael iawn, iawn.”

y Cynghorydd Dylan Fernley a’i ferch Frida oedd dau o gyn 
gefnogwyr y clwb a siaradodd ar y rhaglen. Erbyn hyn maen nhw a 
llawer o gefnogwyr eraill y clwb wedi dod yn gefn i Bangor 1876.

“Mae'n bechod beth sydd wedi digwydd i Ddinas Bangor, ond mae'r 
hanes a'r angerdd wedi cario ’mlaen a symud drosodd i Bangor 1876,” 
meddai Frida Fernley.

tranc Clwb
Pêl-droed
dinas bangor

ymuno â’n Clwb 100
Manylion sut i ymuno drwy gysylltu ag elan Parry, 9 blaen y 
Wawr, bangor ll57 4Tr
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Enw
Tegwen Alaw Parri
Gwaith
Cyfieithydd gyda chwmni Cymen
ydi’r cyfnod clo wedi effeithio arnoch 
chi? 
Yn ystod chwe mis cyntaf y cyfnod 
clo, roeddwn i ar ffyrlo, ac mae’n 
rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi 
mwynhau’r cyfnod hwnnw’n fawr 
iawn. Dim byd o gwbl yn galw a 
finna’n cael ymlacio’n llwyr a threulio 
amser efo’r plant. Ond ar ôl hynny, 
mi fuodd yn dipyn o her trio gweithio 
gartref a helpu’r plant pan oedden 
nhw’n gorfod aros adref o’r ysgol. 
Anodd hefyd oedd peidio â chael 
mynd i weld mam yn iawn. Ond 
dwi’n meddwl ein bod wedi bod 
yn fwy lwcus na llawer o rai eraill 
yn y byd yma felly dwi’n cyfri fy 
mendithion. 
a oes amser i 
ddiddordebau?
Dwi’n mwynhau 
cadw’n heini, 
darllen, canu, 
cymdeithasu efo 
ffrindiau, a mynd i grwydro.
fyddwch chi’n cadw’n heini?
Dwi’n trio mynd i ddosbarth cadw’n 
heini 4 neu 5 gwaith yr wythnos, a 
dwi’n mynd â Mabon y ci am dro 
bob dydd hefyd!
ydych chi’n credu mewn bwyta’n iach?
Mi fydda i’n trio, ond mae ychydig 
bach o bob dim yn dda, meddan 
nhw!
Pa un yw eich hoff bryd?
Mi fydda i’n licio cinio dydd Sul efo’r 
holl drimins!
ffrwythau neu rywbeth melys i bwdin?
Rhywbeth melys bob tro!
Pa ddiod yw’r orau gyda’r pryd? 
Prosecco ydy fy hoff ddiod alcohol, 
ond ddeudwn i ddim na wrth 

win gwyn sych gyda phryd bwyd 
’chwaith. Er, dŵr sydd ar y bwrdd 
bwyd acw fel arfer!
a oes llyfr wedi apelio yn ddiweddar?

‘Mori’ gan 
Ffion Dafis 
oedd y llyfr 
diwethaf i mi 
ei ddarllen, 
ac mi wnes i 

fwynhau ei ddarllen yn fawr iawn.
a oes gennych hoff awdur?
Nac oes. Dwi’n darllen gwaith dipyn 
bach o bawb.
ydych chi’n gwylio rhaglenni teledu ar y 
teledu neu gyfrifiadur?
Dwi’n gwylio’r rhan fwyaf o raglenni 
ar y teledu, ond 
dwi’n gallu gwylio 
rhaglenni Netflix ar 
fy ffôn hefyd. Handi 
iawn pan na fydd 
dim byd difyr ar y 
bocs!
ydych chi’n newid o un 
sianel i’r llall yn gyson?
Na, ond mae ’na rai eraill yn y tŷ yn 
gwneud hynny!!

a oes hoff raglen deledu?
Dan ni’n gwylio Rownd a Rownd yn 
ddeddfol bob wythnos!
a oes hoff raglen radio?
Rhaglen Tudur Owen, yn enwedig 
fore Sadwrn. Mae’n anodd cael 
amser i wrando ar raglenni yn ystod 
y dydd pan mae rhywun yn gweithio 
felly dan ni’n dueddol o wrando ar 

benwythnosau.
sut y byddwch yn ymlacio?
Cerdded, cymdeithasu efo ffrindiau, 
ymarfer corff!
a yw gwyliau’n rhan bwysig o’r 
flwyddyn? Wastad yn edrych ymlaen 
at gael amser i ffwrdd o’r gwaith, ac 
mae’n braf cael mynd i rywle am hoe 
fach.
ai dramor fydd y gwyliau arferol?
Dan ni’n trio mynd dramor am wyliau 
bach yn yr haf - fel arfer er mwyn 
dod dros wythnos yn yr Eisteddfod!
a oes un wlad yn apelio yn fwy na’r llall?
Dan ni wedi mwynhau gwyliau yn 
Ffrainc, Catalonia a Sbaen. Ond mae 
’na lawer o wledydd eraill i ymweld â 
nhw! Rhywle efo bach o haul, bwyd 
da a digon i gadw’r plant yn ddiddig!
beth yw eich barn am gefnogaeth sydd 

ar gael i gynnal 
busnesau?
Dydw i’n gwybod 
fawr ddim am faint 
o gefnogaeth sydd 
ar gael i fusnesau 
felly mae’n anodd 
i mi ateb hwn. 

Dwi’n meddwl bod busnesau stryd 
fawr ein trefi yn ei chael yn anodd 
ar hyn o bryd, rhwng un peth a’r 
llall. Efallai bod pobl yn meddwl mai 
busnesau’r cadwyni mawr fyddai’n 
denu pobl yn ôl i siopa yng nghanol 
trefi, ond dwi’n meddwl bod siopau 
bach annibynnol yn gallu bod yn fwy 
triw i’w cymuned ac i’r bobl leol, yn 
ogystal â chynnig rhywbeth mwy 
unigryw i’r cwsmer. Mi fyddai’n dda 
gweld mwy o fusnesau bach lleol ar 
stryd fawr Bangor. 
a oes awgrym sut i godi’n calonnau ar 
gyfnod mor ddyrys? Gyda’r byd yn 
lle dirdynnol o drist ar hyn o bryd, 
mae’n hawdd teimlo’n ddigalon. 
Ond mae’n rhaid trio chwilio am yr 
elfennau positif! Mae dyfodiad y 
gwanwyn a’r haf wastad yn codi fy 
nghalon i, a dwi’n edrych ’mlaen at 
gael mynd i ddigwyddiadau dros 
y misoedd nesaf, mynd ar wyliau i 
rywle, a chael mwy o gyfle i gwrdd â 
ffrindiau a theulu.

dan ni’n gwylio Rownd 
a Rownd yn ddeddfol 
bob wythnos!

Mae dyfodiad y gwanwyn a’r haf 
wastad yn codi fy nghalon i ...

DEUDwcH I MI: goriad yn holi a stilio

... mae ychydig bach o bob 
dim yn dda, meddan nhw!
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un o Lŷn yw’r awdur, sy’n byw ar ffordd 
Penrhos ers blynyddoedd, ac mae’r heli yn 
ei waed. yn ddiweddar prynodd gwch.

Toedd prynu cwch yn Plymouth, mynd ar 
daith gyntaf o dros 400 milltir o Plymouth i 
Gaergybi a hynny ar ddiwedd mis Mawrth 
ddim y peth doethaf i’w wneud ond oherwydd 
cyfres o amgylchiadau toedd gen i ddim 
llawer o ddewis, felly dyna ddigwyddodd.

Cychwynnodd Eilir y mab a finna yn 
blygeiniol o Plymouth ddydd Sul, 27 Mawrth, 
ac ar ôl cael ychydig drafferth i godi’r 
hwyl ddiarth, i ffwrdd â ni mewn gwynt 
teg o’r gogledd- ddwyrain. Roedd hynny’n 
ddelfrydol o ran cyfeiriad ond yn fuan fe 

gryfhaodd y gwynt a bu rhaid rhoi rîff yn yr 

hwyl, sef ei gwneud yn llai. ym mhen rhyw 
awr fe gryfhaodd y gwynt eto a bu’n rhaid 
rhoi’r ail rîff i mewn. Efo’r brif hwyl i lawr i 
lai na thraean o’i maint llawn, mewn gwynt 
o tua 30mya a heb allu gweld ymhellach na 
rhyw filltir o’n cwmpas, roeddym yn hedfan 
gyda’r cwch ar ei ochor a’r ymyl isaf ond 
rhyw ychydig fodfeddi uwch ben y dŵr.

Cyrraedd Newlyn oedd y nod, rhyw 85 
milltir (17 awr) i ffwrdd ac yn golygu mynd 
heibio’r Lizard. Gan fod y llyfrau i gyd 
yn rhybuddio i gadw’n glir o’r penrhyn 

bondigrybwyll a gan y gwyddwn y buasai’r 
dydd yn hwyrhau erbyn y byddem yno, 
gofalais ein bod beth bynnag wyth milltir yn 
glir. Welsom ni ddim o’r Lizard ac wedi troi i 
mewn i Mount’s Bay dyma anelu am Newlyn 
ond erbyn hyn mewn tywyllwch dudew.

ymhen hir a hwyr, o’n blaenau yn y pellter 
roedd un rhes hir o oleuadau, sef Mevagissey, 
Newlyn a Penzance, ac yn rhywle yn y canol 
roedd ceg harbwr Newlyn. Roeddym wedi 
dibynnu’n llwyr ar y ‘chart plotter’ i gael 
gwybod lle’r oeddym ar hyd y daith a thrwy 
ei help fe gawsom ein hunain o gwmpas y lle 
iawn ond yn methu gweld y golau gwyrdd 
oedd yn dangos ceg yr harbwr. aeth Eilir ar 
Google Maps ar ei ffôn symudol a rhwng y 
cwbl fe gawsom hyd i’r agoriad yn y diwedd 
ac i mewn â ni. 

Cawsom ddiwrnod o orffwys yn Newlyn 
cyn cychwyn eto fore dydd Mercher gan anelu 

am Land’s End a bu rhaid defnyddio’r peiriant 
gan nad oedd dim gwynt. Er ei bod yn weddol 
ddistaw, mynd y tu allan i oleudy’r Tall Ships 
wnaethon ni, sef y goleudy sydd ar greigiau 

peryg rhyw filltir oddi ar y tir mawr. Toeddwn 
i ddim ffansi mynd trwy’r swnt rhwng y 
creigiau a’r lan gan fod iddo enw drwg a’i fod 
yn hollol ddiarth i mi.

aberdaugleddau oedd y nod y tro yma, 

rhyw 120 milltir i ffwrdd i gyfeiriad y 
gogledd- ddwyrain, sef cyfeiriad y gwynt, 

a oedd wedi codi bellach. Toedd dim i’w 
wneud ond anelu i fyny Môr Hafren a 
chadw cyn agosed ag y gallem i’r gwynt gan 
fynd i fyny ochor ogleddol Cernyw. Roedd 
aberdaugleddau’n edrych ymhell iawn ac 
fel yr oedd yn nosi roeddem yn dal i anelu 
rhyw ychydig i’r gogledd o ynys Lundy. 
Cawsom noson galed o gwffio yn erbyn y 
gwynt a gallaf ddweud yn onest na fûm erioed 
mor oer yn fy mywyd â’r noson honno. Fe 
roesom dac i mewn am aberdaugleddau ryw 
ben drannoeth ond yn y prynhawn, a ninnau 
rhyw ugain milltir i ffwrdd oddi yno, daeth yr 
hwyliau i lawr a thân ar y peiriant ac anelu’n 
syth am yr aber. 

Profiad diddorol oedd mynd i mewn 
i’r aber. Mae’r lle mor llydan ac mor hir 
a ninnau’n gorfod dilyn y bwiau ac fe 
gymerodd ryw awr i fynd i fyny i’r pen uchaf 
gan fynd heibio’r tanceri nwy anferth oedd 
wedi angori ar hyd y glannau a’r tynfadau 
oedd yn gwibio’n ôl a blaen ar hyd y lle. 

Diwrnod arall o orffwys yn aberdaugleddau 
cyn gwneud y darn olaf o’r siwrna a daeth 
Rhys, fy ail fab, atom i ymuno ar y daith yma 
gan gychwyn ar y dydd Gwener. Gan fod y 
gwynt yn dal yn yr un cyfeiriad, sef yn hollol 

groes i beth oeddem eisiau, fuaswn i ddim 
wedi cychwyn dan amgylchiadau normal. 
Ond gan fod Eilir a Rhys eisiau bod yn ôl yn 
eu gwaith erbyn dechrau’r wythnos roedd yn 
rhaid i ni roi cynnig arni. Wedi clirio’r aber, 
anelu rhwng ynys Sgogwm ac ynys Sgomer 
yn y gobaith o allu tacio i mewn i Fae Sain 
Ffraid cyn clirio ynys Dewi ac yna mynd 
gyda’r lan ym Mae Ceredigion. Tu hwnt i 
Sgomer roedd y gwynt yn cryfhau a’r tonna’n 
codi a ninnau wedi hen rîffio. Roedd gennym 
fwy o obaith cyrraedd Wexford yn Iwerddon 
na Chaergybi, felly’r peth doeth i’w wneud 
oedd troi’n ôl am aberdaugleddau. 

Bu rhaid gadael y cwch yn Aberdaugleddau 

am bythefnos a chael y trên adref cyn trio 
wedyn ddydd Sadwrn 16 Ebrill. Dim gwynt 
oedd y broblem y tro hwn a bu rhaid i ni fynd 
efo’r peiriant y rhan fwyaf o’r daith. Gweld 
Enlli a Phenrhyn Llŷn yn araf godi o’r môr 
o’n blaenau yn y prynhawn cyn mynd heibio 
ar y tu allan tua hanner nos gyda’r lleuad yn 
goleuo llwybr arian ar y dŵr tuag at Harlech. 
Fe gyrhaeddom Gaergybi am 8 o’r gloch fore 
Sul, wedi taith o 26 awr.

Dim y cychwyniad delfrydol i’m 
perchnogaeth o’r cwch ond cawsom brofiadau 
buddiol a chael gweld pa mor ’tebol ydoedd 
mewn gwynt wnaeth gyffwrdd 38 milltir yr 
awr ar un adeg (mae 39 i 45 milltir yr awr 
yn 8 ar raddfa Beaufort, sef gêl). yn edrych 
ymlaen rŵan am fynd i ynys Manaw ac 
Iwerddon ryw ben ac yn siŵr o gael trip i 
Enlli.
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Hwylio'r moroedd
GARETH EMLYN JONES

Pos@GarethFfowc

PÔs PenblWyddi

Heddiw mae Alwen ddwbl 
oed ei merch. Yn 2010 
roedd yn deirgwaith ei 

hoed.
Dathlu pa ben-blwydd y 

mae Alwen heddiw?

Ateb ar dudalen 19
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cROESAIR Rhif 396

Enw:  ............................................................................................

Cyfeiriad:  .................................................................................... 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

noder: Bydd bloc ar gyfer pob symbol. Felly bydd y llythrennau 
dd, ng, ll etc. yn cymryd dau floc. Anwybydder yr hirnod am y 
tro. Cyflwynir tocyn llyfr yn rhodd am yr ateb cyflawn cyntaf 
a dynnir o het ar 29 Mehefin 2022. Atebion i: Croesair Goriad, 
4 Goleufryn, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2LY. 

ar draWs
1. Telerau cymodi (6,7)
8. Unawdydd pȇl droed sydd 
yma o hyd (6,4)
10. Cydio haearnaidd (4)
11. Heniaith sy’n dal i fwydo 
geirfa (6)
15. Ceffyl llinellog diogel i’w 
groesi (5)
19. Y pigog melys eu 
rhoddion cyn Awst (5)
20. Llegach yn pwyso ar y 
mur llesg (8)
22. Sylwebydd craff Dan y 
Wenallt (5,6)
23. Symudiad adfywiol o 
bridd i bridd (12)

i laWr
2. Gallu (4)
3. Tu hwnt i’w gyfri na’i 
bwyso (7)
4. Anrhydeddu’n freiniol i 
safle uwch (5)
5. Taradr y tyllau (5)
6. Bywyd ar lwyfan (5)
7. Purwr a grymuswr blas (5)
9. Sydyn  (8)
12. Miniog neu gas (4)
13. Ffarwel i fis y mȇl (6,3)
14. Gwallgofrwydd 
gwladweinwyr (8)
16. Ffrwd heb ddyfnder (7)
17. Yn fraith fel y siaced, neu 
fel enfys (7)
18. Adfer y drefn wedi’r 
gyflafan (7)
21. Awel heb awch (4)

atebion Mis Mai:
AR DRAWS: 1. Elinor Bennett 8. Eiddgarwch 10. Cyni
11. Heuwyr 15. Didda 19. Stena 20. Cwch hedd 22. Efengylaidd
23. Plannu Coeden.
 I LAWR: 2. Lles 3. Nodwydd 4. Rygbi 5. Eirch 6. Nacáu
7. Tenor 9. Cadachau 12. Eros 13. Wcreiniaid 14. Arddegau
16. Dichell 17. Anhrefn 18. Hamdden 21. Alto.

Cyhoeddir atebion Croesair Mis Mehefin ynghyd ag enw’r 
enillydd yn rhifyn Mis Gorffennaf. enillydd croesair Mis Mai 
gydag ateb cyflawn oedd  H W Jones, Caeathro. Daeth nifer 
o rai eraill i law, a chafwyd atebion cyflawn gan:  Sheila, Rhos 
Eithin, Siliwen; Tecwyn Edwards, Newcastle upon Tyne;  Emrys 
Griffiths, Rhosgadfan;  John Wynn Jones, Penchwintan;  W 
H Owen, Lôn y Meillion; Gwenno Pritchard, Penrhosgarnedd;  
Dilys A. Pritchard-Jones, Abererch; Anna Roberts, Cilfach 
Crwys, Penrhosgarnedd;  T. a G. Roberts, Rhosmeirch.
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DIGWYDDIADAU RHITHIOL

CANOLFAN UWCHGWYRFAI. Zoom, 
7pm
10 Mehefin, Darlith Flynyddol Utgorn 
Cymru. Simon Brooks : Hunaniaeth y 
Cymry. Cysyllter â Jina i gael y ddolen: 
canolfanuwchgwyrfai@gmail.com
CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD 
GWYNEDD Cysylltwch ag 
ysgrifennydd@chtgwyneddfhs.cymru, 
yn nodi’ch rhif aelodaeth, i gael 
dolen zoom. Y tâl aelodaeth yw £18 
y flwyddyn, neu £24 ar gyfer teulu. 
Bydd y manylion ar wefan newydd y 
Gymdeithas yn fuan.

DIGWYDDIADAU ‘YN Y CNAWD’
Awgrymir ichi gysylltu â’r trefnwyr cyn 
teithio i unrhyw gyfarfod, i gadarnhau 
nad yw’r sefyllfa wedi newid.

CAPEL Y FFYNNON
Yn Ysgol y Garnedd bob bore Sul 
yn ystod y tymor, gydag ysgol Sul 

i’r plant cynradd am 9.50am a’r 
gwasanaeth am 10.30. Hefyd ar ein 
sianel YouTube. Cyfarfod nos ar Zoom 
am 5pm, a’r clybiau plant, Cyffro a 
Selar, bob yn ail nos Wener yn adeilad 
Eglwys Ebeneser.
Gwelwch wefan a thudalen Facebook 
y Capel am fanylion.
CYFARFOD i DDYSGWYR o bob lefel 
am sgwrs a phanad ym mar Pontio am 
11am, fore Sadwrn ola’r mis. Delyth 
Prys: delythprys@gmail.com
Grŵp CreFFt – yn arbrofi gyda 
gwahanol grefftau rhwng 2-4pm, 
brynhawniau Mawrth. Gwenan Job: 
gwenanj@googlemail.com.
COLEG MENAI, Ffordd Penmynydd, 
Llangefni, LL77 7HY
Sadwrn, 11 Mehefin, 10-2: 
DiGWYDDiAD YMGYSYLLTU 
CYMUnEDOL
Diwrnod hwyl i’r teulu cyfan a chyfle 
i gwrdd â chyflogwyr a sefydliacdau 
lleol, gweld y cyfleusterau, a’n 
cynlluniau ar gyfer datblygu’r campws. 
Bagiau nwyddau am ddim a chyfle 
i ennill clustffonau Beats; Bwyd a 
Diod; Cerddoriaeth; Fan Hufen iâ; 
Adeiladu Blwch Adar; Adeiladu ‘Go 
kart’; Weldio Rhithiol; Gweithgareddau 
Realiti Rhithiol; Môn Actif; Monster 
Truck; Gwasanaethau Brys; F1 mewn 
Ysgolion; Gweithdai Drôn; Cyfeiriannu; 

XPLORE Slime; Sesiynau ‘Rhowch 
Gynnig Arni’ STEM. Gwybodaeth gan 
nick Hill: 01492 546 666, est 1484; 
n.hill@gllm.ac.uk
CÔR ENCÔR, BANGOR dan 
arweiniad kiefer Jones.
Ymarferion bob nos Fercher 7-8pm, 
Capel Berea newydd, côr 4 llais, 
Caneuon Cymraeg a Saesneg i godi’r 
galon. Dim clyweliad. Croeso i bawb, 
ond rhaid cofrestru o flaen llaw: encor.
wyn@gmail.com
CYLCH LLENYDDOL Y FAENOL 
FAWR Ysg: Meurig Owen, 01745 
582531, meurigowen2014@gmail.com
Capel Trefnant, yng nghanol y pentref. 
£12 y tymor; ymwelwyr: £4.
CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD 
GWYNEDD
Llyfrgell Caernarfon am 7pm. 
Aelodau am ddim neu £2 ar y drws.
30 Mehefin: David Ellis Williams: 
‘William George Owen 1810 - 1885 
peirianydd Sifil o Gaernarfon’.
28 Gorffennaf: Robert Wyn: ‘Chwilio i 
Hanes Bro’
MARCHNAD OGWEN, neuadd 
Ogwen, Bethesda, ail Sadwrn bob 
mis, 9.30-1. Marchnadogwen.co.uk; 
Ysgrifennydd: 07745 430049.
MENTER IAITH BANGOR (01248 
370050)
PAnED A MOiDER – bob prynhawn 

Mawrth, 2-4pm, Siop Gwreiddiau 
Gwyllt, Canolfan Siopa Deiniol: Cyfle 
i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg ac 
adeiladu hyder. Croeso i gefnogwyr 
Cymraeg hefyd.
MERCHED Y WAWR, 
PENRHOSGARNEDD: £18 y flwyddyn 
gan gynnwys cylchgrawn ‘Y Wawr’ neu 
£4 y cyfarfod.
15 Mehefin, 6.30pm: Swper yn Nhŷ 
Golchi – y cyfarfod cyntaf ‘yn y cnawd’ 
ers talwm. Peidiwch ag oedi cyn 
anfon am y fwydlen at Cynthia Owen, 
364008, neu cynthiaowen@tiscali.
co.uk
PEINT A SGWRS: Cyfle i ddysgwyr 
Cymraeg sgwrsio yn anffurfiol ac i 
Gymry Cymraeg gefnogi’r siaradwyr 
newydd. Cyswllt: Dani Schlick 
cwisdysgwyr@gmail.com
PONTIO (01248 382828; pontio.co.uk)
27 Mai - 11 Mehefin: no Fit State 
Circus: Sabotage
10 Mehefin, 7.30pm: Cerddorfa WnO: 
Dathliad Ganol Haf
11 Mehefin, 7.30pm: Georgia Ruth 
Dewch i ddarganfod dolydd Castell 
Penrhyn, sy’n cynnal amrywiaeth 
enfawr o fywyd gwyllt. Rydym ni’n 
cymryd rhan yn ‘Mai di-dor’ ac erbyn 
hanner tymor (28 Mai-5 Mehefin) bydd 
y dolydd yn werth eu gweld. 

digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

Croeso ichi roi gwybod inni am 
ddigwyddiadau go iawn a rhai ar 
Zoom
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y cwestiwn mawr ydi, 
oedd gorffen yn bumed o’r 
gwaelod yn y tabl yn cyfri 
fel tymor llwyddiannus? 
Pe bai rhywun wedi gofyn 
ddechrau’r tymor i rywun 
sydd yn gysylltiedig â cPd 
Y Felinheli, “ydi” fuasa’r 
ateb. 

Ond o edrych yn ôl, 
bu Felin reit anlwcus efo 
anafiadau. Yn y gêm gyntaf 
un yn y gynghrair, oddi cartref 
yn Rhostyllen, roedd y ddau 
amddiffynnwr canol wedi 
gorfod gadael y cae yn fuan i 
fewn i’r ail hanner. Ifan Emyr 
wedi torri ei fraich, a Trystan 
Dafydd efo anaf cas iawn i’w 
ben-glin oedd am ei gadw 
allan am y tymor. Roedd Iwan 
Bonc wedi torri ei ysgwydd 
mewn gêm gyfeillgar cyn 
dechrau’r tymor, ac felly 
allan ohoni am fisoedd. 
Aeth Caio i ffwrdd i’r Unol 
Daleithiau i’r coleg cyn i’r 
gynghrair gychwyn. Aeth Ifan 
Stead i ffwrdd i’r coleg yng 
Nghaerdydd. A bu nifer o’r 
sgwad efo mân anafiadau. 
“Can’t make it up”, fasa’r 
Sais yn ddweud. Canlyniad 
hyn oedd gorfod mynd i lawr 
yr A55 i lefydd fel Saltney 
a Rhydymwyn heb sgwad 
lawn, gyda hogia sydd wedi 
ymddeol i pob pwrpas fel 
Mathew “Fish”, Dyl Bonc, 
Aled Sgil, ac Euron y rheolwr 
ar y fainc fel eilyddion.

A heblaw am golli’n drwm 
yn erbyn Mold Alex (y 
pencampwyr) ddwywaith, 
a Phorthmadog a Dinbych 
oddi cartref, bu pob un gêm 
arall yn agos. Cafwyd nifer 
o gemau cyfartal, gemau 
ddyla fod Felin wedi eu 
hennill. Fe fydd pawb yn cofio 
penderfyniad y leinsman yn 
rhoi penalti i Lanrwst er nad 
oedd neb arall yn Seilo, gan 
gynnwys y reff, heb weld dim 

o’i le. 
Does dim pwynt rhefru pa 

mor anlwcus oedd Felin, ond 
be ydw i yn drio ei ddweud 
ydi fod Felin yn haeddu bod 
llawer uwch yn y tabl. Ac mae 
hi’n debyg y buasai pawb yn 
ateb y cwestiwn uchod yn 
wahanol i be fasa nhw wedi ei 
ddweud ddechrau’r tymor. 

Ond ar y cyfan, oedd, 
mi oedd hwn yn dymor 
llwyddiannus iawn o edrych 
ar y llun mawr. Bu gemau 
gwych iawn, llawn cyffro. 
Roedd safon y bêl-droed yn 
uchel, ac er y buasai rhai yn 
anghytuno, roedd safon y 
dyfarnu yn reit dda ar y cyfan. 

Roedd chwarae ar lefel 
trydydd haen pyramid pêl-
droed Cymru yn mynd i fod 
yn fwy o faich ariannol gyda 
chostau teithio a chostau 
swyddogion (roedd o yn 
£100 + treuliau teithio i bob 
gêm gartref). Heb sôn wrth 
gwrs am yr arian gafodd 
ei wario yn dod â’r cae i’r 
safon angenrheidiol. Roedd 
adeiladu eisteddle newydd 
yn job ddrud, ond er fod 
pawb yn amau a oedd angen 
100 o seddi, roedd cael lle 
sych a chlyd i wylio gêm yn 
siwr o fod yn denu mwy o 
gefnogwyr. Ond nid oedd 
angen i’r clwb boeni. Mae’r 
gefnogaeth wedi bod yn 
wych drwy’r tymor, ac mae 
haelioni’r gymuned wedi 
bod yn dda iawn, yn cefnogi 
gwahanol ymdrechion codi 
arian neu yn noddi bwrdd 
hysbysebu, neu beth bynnag. 
Mae’r clwb yn dra diolchgar 
am yr holl gefnogaeth.

I orffen pob tymor mae 
pob clwb yn cael rhyw fath 
o noson wobrwyo, ac felly 
oedd hi yn Felin. Criw mawr 
yn dod i’r “Shed” (diolch 
i’r perchnogion am gael 
defnyddio’r lle yntê). Roedd 

bwyd a diod yn rhad ac am 
ddim i bawb, y chwaraewyr, 
y pwyllgor, a’r cefnogwyr. 
Llongyfarchiadau i’r rhai 
dderbyniodd wobr:

Chwaraewr y Flwyddyn y 
chwaraewyr:  Guto Hughes

Chwaraewr y Flwyddyn y 
cefnogwyr:  Guto Hughes

Chwaraewr y Flwyddyn 
y gwrthwynebwyr:  Caio 
Hughes

Prif sgoriwr:  Gavin Jones
Dylan Bonc oedd yr “MC”, 

gyda’i ffraethineb arferol. 
Ond uchafbwynt y noson 
oedd ymddangosiad Euron, 
y rheolwr, sydd wedi bod 
yn wael iawn ei iechyd yn yr 
wythnosau diwethaf. Cafodd 

groeso anhygoel, a toedd o 
heb golli dim o’i hiwmor na’i 
hwyl, a dal yn finiog fel rasal 
efo’i sylwadau er gwaethaf 
beth oedd o wedi gorfod 
ei ddioddef yn ddiweddar. 
Gwych ei gael yn ôl, a 
gobeithio y bydd o’n barod 
amdani ddechrau’r tymor 
newydd.

Cawn edrych ymlaen yn 
llawn hyder i’r tymor newydd, 
a gyda dau glwb o Sir Fôn, 
Llangefni a Bodedern, 
yn ymuno â’r gynghrair o 
wahanol gyfeiriadau, siawns 
fydd y costau teithio ychydig 
yn llai hefyd!

cpd y felinheli

Sut mae mesur 
llwyddiant?

Ateb POS PENBLWYDDI
Heddiw mae Alwen yn dathlu ei phen-blwydd yn 48 oed.
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Er i’r mis ddechrau’n 
siomedig i Fangor 1876, gyda 
phencampwriaeth y gynghrair 
wedi ei hildio i Fodedern 
ar ddiwedd Ebrill, gwella 
wnaeth pethau wedyn. Ar y 
Sadwrn cyntaf wele Bangor 
yn gorchfygu'r pencampwyr 
3-1 yn Nhreborth. Dyma’r tro 
cyntaf i Fodedern golli gêm 
gynghrair y tymor hwn, a hon 
oedd y gyntaf o dair gornest 
ddisgwyliedig rhwng y ddau 
dîm cyn diwedd y mis. 

Bu gêm ym Mhentraeth 
ar Ddydd Llun Gŵyl y 
Banc. Ar gae anodd cafwyd 
buddugoliaeth 8-1, gyda 
Corrig McGonigle yn sgorio 
pum gôl. Cawsom wledd arall 
yn Nhreborth ar nos Wener 
13 Mai – diwrnod lwcus 
iawn i 1876! Pwllheli oedd y 
gwrthwynebwyr yn y gyntaf o 
gemau cwpan y mis (Cwpan y 
Gynghrair). Dim ond unwaith 
y rhwydodd Corrig y tro hwn, 
ond gyda Jamie Petrie yn 
sgorio bedair gwaith, a Les 
Davies, Gethin Thomas, a 
Dylan Williams yn ychwanegu 
goliau, a gôl i’w rwyd ei hun 
gan Mark Jones o Bwllheli, 

enillodd y tîm cartref 9-1. 
Ymlaen â’r Gleision i’r 

rownd nesaf yn erbyn Nefyn. 
Rhwydodd Corey Jones ar 
ôl chwarter awr gyda Gethin 
Thomas yn ychwanegu'r 
ail gôl wyth munud yn 
ddiweddarach. Pan sgoriodd 
Carl Jones bron yn syth i 
Nefyn, roedd y cefnogwyr 
cartref yn dechrau poeni, ond 
cyn hanner amser sgoriodd 
McGonigle. Sgoriodd Gethin 
eto a dau funud cyn diwedd 
y 90 munud daeth Corrig 
i’r adwy drachefn gyda’r 
gêm yn gorffen 5-1 i Fangor. 
Bodedern yn y ffeinal fyddai 
nesaf. 

Chwaraewyd y gêm yn 
erbyn Nefyn ar 21 Mai, ond 
cyn diwedd y tymor, ddeng 
niwrnod yn ddiweddarach, 
roedd disgwyl i Fangor 
chwarae pedair gêm. Y gyntaf 
oedd rownd nesaf Cwpan 
Canolradd yr Arfordir yn erbyn 
Pwllheli ar nos Fawrth 24 Mai. 
Ar y Rec ym Mhwllheli nid 
oes llifoleuadau a threfnwyd 
i’r gêm ddechrau am 6.30 
p.m. Oherwydd anafiadau a 
thrafferthion teithio, roedd tîm 

y Gleision yn ymddangos yn 
fylchog. Chwaraeai Pwllheli, ar 
y llaw arall, yn ysbrydoledig a 
nhw oedd ar y blaen 2-1 ar yr 
hanner. Ddeng munud wedi’r 
egwyl aethant ymhellach ar 
y blaen cyn i Dylan Williams 
ddod â hi'n ôl i 3-2. Daeth y 
Gleision yn gyfartal wedi 69 
munud gyda gôl i’w rwyd ei 
hun gan un o amddiffynwyr 
Pwllheli. Ond taro eto 
wnaeth y tîm cartref gyda gôl 
odidog gan Steffan Topliss 
ddeng munud cyn y diwedd. 
Chwaraewyd gweddill y gêm 
yng nghwrt cosbi Pwllheli, 
a gyda’r golau’n pallu, a thri 
munud o amser ychwanegol 
wedi ei chwarae, llwyddodd 
Corey Jones i unioni’r sgôr.

Dyna ddechrau hanner 
awr o amser ychwanegol, 
a ffitrwydd y Gleision yn 
dangos. Fe ddaeth Aaron 
Heald a Tomos Clarke ymlaen 
a rhoddodd Joe Culshaw 
Fangor ar y blaen gyda 
chic rydd ar ôl can munud. 
Caeodd Jamie Petrie ben 
y mwdwl ddeng munud yn 
ddiweddarach. Wedi dwy awr 
o chwarae caled gwelwyd 
buddugoliaeth o 6-4.

Ac wedyn, ddau ddiwrnod 
yn ddiweddarach, roedd 
disgwyl i 1876 wynebu 
Bodedern yng Nghemaes, 
Môn, yn rownd derfynol 
Cwpan y Gynghrair. Roedd 

maes Lôn Fach yr Ysgol, 
gyda’i lifoleuadau, yn 
drwsiadus iawn ac yn deilwng 
o’r ornest rhwng Bodedern 
a Bangor 1876. Er gwaetha’r 
blinder ar ôl Pwllheli, dim ond 
un tîm oedd ynddi.  Am yr ail 
waith y tymor hwn, o flaen torf 
o rai cannoedd, 1876 a orfu o 
3-0, diolch i Tom Allen, Corrig 
McGonigle a gôl i’w rwyd ei 
hun gan un o chwaraewyr 
Bodedern.

Roedd yr awdurdodau wedi 
penderfynu fod y Gleision i 
wynebu un, os nad dwy gêm 
arall yn y pedwar diwrnod 
oedd yn weddill o’r tymor, 
ond, yn annisgwyl, tynnodd 
Bodedern yn ôl o’r gêm 
gynderfynol yng Nghwpan 
Canolradd yr Arfordir gan 
ganiatáu i Fangor 1876 
wynebu Rhyl 1879 yn y ffeinal. 
Cynhelir honno yn agos at 
ddechrau’r tymor nesaf.

Dyna i ni felly ddiwedd 
llwyddiannus i’r tymor ar 
y cyfan, er gwaethaf siom 
y bencampwriaeth. Mae 
gobaith am ddyrchafiad wedi 
i Dreborth ennill trwydded ar 
gyfer gemau Gris 3. Ond bydd 
rhaid disgwyl penderfyniad 
y Gymdeithas Bêl-droed yn 
ei gyfarfod ar 9 Mehefin pan 
fydd yn dyfarnu ar gais y Clwb 
i lenwi unrhyw fwlch ar lefel 
uwch.

cpd bangor 1876

cwpan cyntaf
1876

Carfan Bangor 1876 wedi iddynt ennill Cwpan (Tlws) y Prif Gynghrair


