
ʻbatman 
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Drwy gydol mis Mai mae 
bachgen bach lleol, Elis 
Iolo Owen o Lys Adda, 
Penrhosgarnedd, wedi bod 

yn rhedeg 5 
cilometr bob 
dydd a hynny 
er mwyn codi 
arian at achos 
da.

Mae Elis yn 
7 oed ac wedi 
gwirioni â 
phêl-droed ond 
roedd pêl-droed 
wedi’i ganslo 
ac yntau’n 
diflasu, felly 
penderfynodd ei 

fod eisiau gwneud rhywbeth 
da i helpu eraill. Dewisodd 
elusen sy’n gwneud 
ymchwil i’r Clefyd Niwronau 
Motor am reswm arbennig. 
Deng mlynedd yn ôl, cyn 
ei eni ef, collodd taid Elis, 
sef Iolo Owen (Bonc) o’r 
Felinheli, ei frwydr yn erbyn 
y clefyd yma, yn ddim ond 
50 oed. 

Yn ogystal â hynny, ac 
yntau’n gefnogwr brwd 
i dîm pêl-droed Lerpwl, 
roedd Elis newydd 
sylweddoli bod un o’i 
arwyr, Stephen Darby, yn 
dioddef o’r un cyflwr ac 
wedi sefydlu elusen i godi 
ymwybyddiaeth o Glefyd 
Niwronau Motor. 

Wrth redeg bob dydd 
gyda’i dad Gethyn mae Elis 
wedi casglu dros £3,000 
tuag at Sefydliad Darby 
Rimmer MND. Ar gyfer 
y diwrnod olaf o redeg 
penderfynwyd cael dipyn o 
sbort a gwisgo fel Batman 
a Robin. Mae Elis wedi 
rhedeg cyfanswm o 155 
cilometr, sef 96 milltir! Arwr 
bach go iawn!

Dyma’r linc i’w dudalen:
https://www.justgiving.com/
fundraising/elisioloowen
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Golygyddion y Mis: Menna Baines a Bryn Tomos
Golygyddion y rhifyn nesa: Peredur Lynch a Deiniol Tegid

SWYDDOGION
LLYWYDD
Gari Wyn Jones, Ty’n Llwyn, Pentir, Bangor LL57 4DY
YSGRIFENNYDD
Howard Huws, 26 Penyffridd, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2LZ (351503)
TRYSORYDD
Emyr Griffiths, Gallt y Foel, 132 Ffordd Penrhos, Bangor LL57 2BX (353454)
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 drwy anfon ati ar 
ebost Goriad – papurbrogoriad@yahoo.co.uk

Cyhoeddir Goriad gan Bwyllgor Goriad gyda chydweithrediad llu o 
wirfoddolwyr

Mae’r papur yn cael ei ddosbarthu mewn gwahanol ardaloedd ond 
gellir cael copiau hefyd yn y siopau canlynol:
LOndiS Y FELinHELi
PosT, PEnRHosGaRnEDD
sioP YsBYTY GWYnEDD
SiOP TAXi CHUBBS, BAnGOr
FOrrEST, STrYd FAWr, BAnGOr
LATE SHOP, BAnGOr UCHAF
aWEn MEnai, PoRTHaETHWY
riCHArdS, Y MAES, CAErnArFOn

Papur Bro Bangor a’r Felinheli
MANYLION CYSWLLT

Cysodir Goriad gan: Deiniol Jones
01248 354068/07979 577924 

gdeiniol@hotmail.com
argraffu: Y Lolfa, Talybont, aberystwyth sY24 5HE

01970 832304

Chwilio am Drysorydd
Wedi blynyddoedd lawer o wasanaeth 
gwych fel Trysorydd y Goriad, mae Mr 
Emyr Griffiths yn rhoi’r gorau iddi 
eleni. Diolch o galon iddo am gadw 
trefn mor dda arnom yn ariannol.

Mae hyn yn golygu ein bod yn chwilio 
am drysorydd newydd i ymgymryd â’r gwaith o’r hydref 
eleni ymlaen. Mae’n rôl hanfodol ond mae Emyr yn 
pwysleisio nad yw’r gwaith yn rhy drwm o fis i fis, a 
byddai’n barod iawn i roi’r swyddog newydd ar ben y 
ffordd.

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, cysylltwch 
rhag blaen gydag ysgrifennydd y Goriad, Howard Huws, 
ar 01248 351503.

Goriad ar y we
Diolch i Golwg a Bro360 am ein helpu i gael y rhifyn hwn 
atoch chi ein darllenwyr. Ni wyddom eto i ba raddau y caiff 
cyfyngiadau eu llacio dros yr wythnosau nesaf, ond mae’n sicr 
mai rhifyn ar-lein yn hytrach nag un print fydd rhifyn Gorffennaf 
hefyd. Y gobaith yw ailafael yn y drefn arferol gyda rhifyn 
Hydref, yn dilyn yr hoe arferol yn ystod misoedd Awst a Medi. 
Ond waeth beth yw ffurf y papur, yr un yw’r apêl – cofiwch 
anfon eich straeon a’ch lluniau at ein golygyddion mewn da 
bryd.

goriad

2

manion y mis

cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â Non a’r teulu yn Lôn y Bryn, Eithinog, 
ar farwolaeth ei thad, Dr Dafydd Alun Jones, y Talwrn, 
Môn. Roedd yn seiciatrydd blaenllaw a chwaraeodd ran 
bwysig mewn llawer o ddatblygiadau allweddol yn y 
maes. Bu farw y mis diwethaf yn 89 oed.

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 Mehefin erbyn dydd Mercher
24ain o Fehefin i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk

eisiau ymuno â thim golygyddol y 
Goriad?
 
Mae’r Goriad yn chwilio am olygydd ar gyfer un o rifynnau’r 
flwyddyn er mwyn cwblhau’r tîm golygyddol brwd a diwyd 
sydd gennym yn barod. Mae’n waith difyr iawn ac fe ddysgwch 
lawer am yr ardal yn y broses! 
Am fwy o fanylion, anfonwch air at Menna Baines: 
menna@fforddpenrhos.plus.com
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 GRŵp  MATH o GyMoRTH  MANyLioN CysyLLTu
Felinheli Cyngor Cymuned Felinheli  Cynllun cyfaill   www.felinheli.org
   clercfelinheli@aol.com 
 Roberts Port Dinorwig Cludo pecyn bwyd 01286 676111
  (7 pryd) wedi ei rewi am £11 Info@roberts-wales.co.uk        
 Londis Y Felinheli Cynnig gwasanaeth o anfon bwyd i gwsmeriaid 01248 670201 
  (y gwasanaeth cludo am ddim) lle mae angen.
Bangor Caffi Bangor Fair-Price Café Banc Bwyd yr eglwys ar agor Dydd Llun, 
  Mercher a Gwener rhwng 1 a 2 yp yng Nghaffi Deiniol.
 Quarry bar and grill Cludiant bwyd – Dydd Gwener 6-9pm, 07563 829251
  Dydd Sadwrn 5-9pm a Dydd Sul 12-4pm 
 BERSI (Bangor Emergency Grŵp o wirfoddolwyr o'r Brifysgol wedi dod at ei Grŵp Facebook Group 
 Resources for self-isolaters) gilydd i gynnig cymorth i bobol sydd yn hunan-ynysu.  
 Roberts Portdinorwig Cludo pecyn bwyd wedi ei rhewi (7 pryd) am £11 01286 676111 
   info@roberts-wales.co.uk
 Archfarchnad Morrisons Pecyn bwyd ar gael i bobol sy’n ynysu 01248 351131 
  gan gynwys bara, llefrith, pasta ayyb 
 Simple Catering Cafe  Cludo bwyd i ardaloedd Bangor 07944 447 585
 Tatws Trading Bocsus ffrwythau a llysiau bob dydd Gwener ym Mangor 01492 545999
 Bwyd am Ddim Danfon bocsys bwyd i'r rhai sydd eu hangen Cyng. Steve Collings ar Facebook   
   neu neges destun at 07436 530217
 Banc Bwyd y Gadeirlan Tŷ Deiniol, Llun, Mercher a Gwener 2–3pm www.cathedralfoodbank/refer.php; 
   rheolwr@cathedralfoodbank.org
 Banc Bwyd Coed Mawr Canolfan Gymunedol Coed Mawr,  Facebook 
  Mawrth 12-2pm, Iau 2-4pm, Sad.10-12. (Danfon hefyd)
Bangor uchaf Grŵp Cymunedol ardal Siopa, nôl presgripsiwn, danfon pecynnau bwyd ayyb 07912 433202 
 Siliwen Bangor Uchaf
Hirael Grŵp Cymunedol Hirael  Siopa, nôl presgripsiwn ayyb 07584 673716 / 01248 364572   
   Facebook
Maesgeirchen Partneriaeth Maesgeirchen Trefnu cyflenwad bwyd / eitemau hanfodol Jess Silvester   07990 067 245 
 Swyddogion “MaesNi” i bobl hŷn a phobl fregus Jess.silvester@mantellgwynedd.com
 One Stop Shop Siopa/casglu presgripsiwn ayyb 01248 353168
 Caffi Hive Gwasanaeth cludo bwyd i’r cartref 07990 067 245
penrhosgarnedd Grŵp Gwirfoddolwyr Siopa, nôl presgripsiwn, danfon pecynnau bwyd ayyb 07867 697921 
 Penrhosgarnedd
Abergwyngregyn ARC  Cymorth cyffredinol info@abergwyngregyn.org.uk 
 (Abergwyngregyn https://www.facebook.com/groups/669254003905377/ 01248 681317 
 Regeneration Company)  
 Caffi Hen Felin Cludo bwyd i'r gymuned 01248 689454 
   Azizmaki@icloud.com
Bethesda Partneriaeth Ogwen  Nôl siopa/Casglu presgriptiwn Ffôn: 01248  602 131
  /postio/Cyflenwadau brys  partneriaeth@ogwen.org
 Caffi Coed y Brenin, Gwasanaeth danfon bwyd yn lleol 01248 602550 
 Bethesda Café 
 Blas Lôn Las, Bethesda Gwasanaeth darparu hamper bwyd 01248 602 793
 Pesda Positif Manylion i’w cadarnhau  Grŵp Facebook
 #Covid 19-Cefnogi Pesda Grŵp sy’n dosbarthu nwyddau Cysylltu drwy Facebook
 Mabinogion  Siop Sglodion. Bwyd i fwyta allan 07443 895 589
 Bwyty Indiaidd Shirin Bwyd i fwyta allan neu ei ddanfon 01248 209772
 Tatws Bryn Cludo llysiau yn lleol. 07860 268410 
  Bocs bach, canolig a mawr ar gael Tatwsbryn@yahoo.com
 Dyn Llefrith Cludo llefrith, iogwrt, wyau, sudd oren 07788 620 332
Llandygái Grŵp Cefnogi Coronavirus/ http://www.facebook.com/groups/606483796601986/ Cynghorydd Dafydd Meurig:
 Support Group  07765 400 140
   Caroline Sansome: 07861 763284
   Alice Higgins: 07581 040114
   Philip Jones: 07779 201113
pentir Parchu Pentir Siopa, casglu presgripsiwn ayyb www.pentir.org.uk
 Vaynol Arms Prydau bwyd i’w casglu 01248 362896
Talybont Grŵp Facebook Grŵp Cefnogi CORONAVIRUS  Cynghorydd Dafydd Meurig:
  Talybont-Llandygái 07765 400 140
   Caroline Sansome: 07861 763284
   Alice Higgins: 07581 040114
   Philip Jones: 07779 201113      
Tregarth Grŵp Facebook Grŵp o wirfoddolwyr i helpu gyda siopa, nôl presgripsiwn 01248 602131 
   Partneriaeth@ogwen.org

Cymorth gwirfoddol ar gael yn ardaloedd Gwynedd – Covid-19
Daw’r wyboDaetH Ganlynol oDDi ar wefan CynGor sir GwyneDD

gydag ambell i ychwanegiad gan y Golygyddion
YMWAdIAd

Mae’r rhestr isod yn ymgais i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol am beth sy’n digwydd yng nghymunedau Gwynedd. Mae’r rhestr yn 
anghyflawn ar hyn o bryd. Bydd peth gwybodaeth wedi dyddio yn ogystal. Mae posib i grwpiau gysylltu ar yr ebost canlynol os ydych 

eisiau ychwanegu gwybodaeth sydd yn addas i’w gynnwys ar y rhestr yma sy’n fyw ar wefan Cyngor Gwynedd. 
Yr ebost yw: cymorthcymunedol@gwynedd.llyw.cymru
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I ddiolch i weithwyr allweddol 
am eu holl ymdrechion yn ystod 
pandemig y coronafirws mae 
artist lleol wedi creu murlun 
newydd hardd o’r enw ‘Afon 
Enfys’ ar un o waliau allanol 
safle amgueddfa ac oriel Storiel.

Mae’r enfys wedi dod yn 
symbol o obaith a diolchgarwch 
yn ystod y cyfnod anodd 
yma, gyda chartrefi ar hyd 
a lled y wlad yn dangos eu 
gwerthfawrogiad trwy addurno 
eu ffenestri gyda’r symbol 
lliwgar hwn.

Gofynnwyd i’r artist lleol, 
Femke Van Gent, gynllunio 

murlun unigryw ar gyfer 
un o waliau allanol y safle. 
Ysbrydolwyd ei gwaith gan afon 
Adda sy’n llifo’n gudd o dan y 
ddinas, a dyfeisiwyd delwedd o 
‘Afon Enfys’. 

O amgylch yr ‘Afon Enfys’ 
ceir gloÿnnod byw tlws sydd 
wedi eu hysbrydoli gan loÿnnod 
o gasgliadau hanes natur yr 
amgueddfa. Mae’r lindys 
a’r glöyn byw’n symbol o 
drawsnewidiad a gobaith, sy’n 
addas iawn yn yr amseroedd 
heriol yma. Mae’r darlun hefyd 
yn cynnwys creaduriaid bach 
eraill difyr o fyd natur a dwy 

ddynes mewn gwisg Gymreig.
Roedd arddangosfa o waith yr 

arlunydd Femke Van Gent wedi 
ei threfnu ar gyfer Oriel Ysbyty 
Gwynedd ar gyfer misoedd 
yr haf, ond oherwydd effaith 
pandemig Covid-19 nid yw hyn 
yn bosib am y tro. Braf felly, yn 
absenoldeb yr arddangosfa, oedd 
gweld cydweithio rhwng Storiel 
a Femke ar y prosiect murlun 
hwn. 

Eglurodd Gwawr Wyn 
Roberts, Swyddog Datblygu 
Celfyddydau Cymunedol 
Cyngor Gwynedd: ‘Y mae’n 
bleser gweld gwaith lliwgar 
ac egnïol Femke ym Mangor. 
Mae’r murlun yn cyfleu’n 
diolchgarwch i weithwyr 
allweddol yn berffaith, mae’r 
gwaith yn llawn gobaith ac yn 
codi calon. 

‘Ers rhannu ffotograffau 

o’r murlun ar y cyfryngau 
cymdeithasol mae ymateb y 
cyhoedd wedi bod yn bositif 
iawn.’

Ac meddai Femke Van Gent, 
yr arlunydd, ‘Pleser pur oedd 
gweithio yn Storiel. Mae’n dda 
clywed bod y murlun yn rhoi 
gwên ar wynebau pobl. Mae hyn 
yn fy ngwneud i’n hapus.’

Mae’r murlun wedi ei 
baentio ar wal ger maes parcio 
Storiel a gellir ei fwynhau wrth 
gerdded heibio. Os ydych yn 
yr ardal, gallwch ei fwynhau o 
bell – ond cofiwch am reolau 
ymbellhau cymdeithasol ac 
osgowch deithiau diangen. Fel 
arall gallwch fwynhau edrych 
ar ffotograffau o’r gwaith celf 
am y tro, a bydd croeso cynnes i 
chi ymweld â Storiel pan ddaw’r 
rheoliadau cyfyngu i ben.

Gan fod Storiel ar gau dros 
dro, a bod ein gweithgareddau 
creadigol wedi eu gohirio, 
beth am ddefnyddio’r murlun 
i ysbrydoli’ch creadigrwydd 
gartref? Beth am ysgrifennu’n 
greadigol a dyfeisio stori 
a darluniau yn deillio o’r 
murlun… pwy yw’r ddwy 
ddynes sy’n cuddio tu ôl i’r 
rhosod? I ble mae’r afon yn 
llifo? Beth mae’r dylluan yn ei 
wylio? Mentrwch a rhannwch 
eich straeon gyda Storiel ar 
Facebook a Twitter.

Am fwy o wybodaeth am y 
murlun cysylltwch â Storiel:
01286 679721
celf@gwynedd.llyw.cymru
Trydar: @StorielBangor
Facebook: @storielbangor

Yr ‘Afon Enfys’
– murlun Storiel
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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

LLONGYFARCHIADAU 
MAWR I ELA VAUGHAN  
Enillodd Ela gystadleuaeth 
‘£60 am 60 eiliad’ gan West 
End Best Friend. Canodd 
y gân ‘She used to be 
mine’ allan o’r sioe gerdd 
‘Waitress’. Llongyfarchiadau 
mawr i ti Ela.
BETH AM DDYSGU IAITH 
NEWYDD AR TRYDAR?  Mae 
Miss Lois Hughes, sydd ar staff 
yr ysgol, wedi bod yn dysgu iaith 
arwyddo yn ystod yr wythnosau 
diwethaf. Mae yna gannoedd 
o bobl wedi bod yn ei dilyn ar 
wefannau cymdeithasol yr ysgol – 
Trydar a Facebook. Beth am ddilyn 
Lois?
ADEILADU GORSAFOEDD 
BWYDO ADAR  Fel rhan o’u 
gwaith Dylunio a Thechnoleg mae 
disgyblion wedi bod yn brysur yn 

adeiladu gorsafoedd bwydo 
adar. Dyma luniau o waith 
William a Jake. Da iawn chi 
hogiau!
DIOLCH I’R GIG  Fel 
rhan o’u gwaith Saesneg 
mae disgyblion wedi bod 
yn ysgrifennu teyrngedau o 
ddiolch i staff y GIG am eu 
gwaith anhygoel.

YSgoL TrYFaN
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Mae sawl peth wedi mynd drwy’r 
ffenest yn ystod yr wythnosau 
diwethaf. Trefn! Mae hwnnw wedi 
hen fynd! Rwtîn! Hwnnw hefyd! 
a dyna i chi’r ymgais i ddysgu 
Eidaleg. Ro’n i wedi cychwyn ar 
gwrs tebyg i saysomethinginWelsh, 
ond fe stopiodd y cwrs Eidaleg ar 
ôl deuddeg sesiwn. Er chwilio am 
gyrsiau eraill, fedra i yn fy myw 
â chanfod un sy’n plesio. Mae’n 
siŵr bod y niwl ymenyddol sydd 
wedi dod drosta i ers y locdown 
yn rhannol gyfrifol hefyd. Fedra i 
ddim ymgolli mewn llyfr i’r graddau 
y gallwn cynt. ac ar ôl gwirioni 
ar ‘normal People’, mae’r actio 
a’r cyfarwyddo ym mhob drama 
neu ffilm arall dwi wedi ceisio eu 
gwylio’n fy nharo i’n anghynnil 
sobor. 

na, mae canolbwyntio 
yn rhywbeth sy’n perthyn 
i’r gorffennol, am rŵan! 

Mae ’nghalon i 
wedi torri sawl 
gwaith ac wedi codi 
drachefn wrth wylio 
uchafbwyntiau 
Eisteddfod T yr 
Urdd a gweld plant 
bach yn eu ffenestri 
Zoom yn canu fel côr. 
Mae plant a rhieni’r Felinheli wedi 
bod yn brysur hefyd ac wedi codi 
clamp o wên! Wyddwn i ddim 
fod Pavarotti’n byw yn y pentref, 
wyddech chi?

dwi wedi picio i Hay on Wi-fi 
hefyd, a phan na allaf ganolbwyntio 
ar y drafodaeth, byddaf yn sbecian 
ar sylwadau’r cyhoedd ar y dde 
o’r sgrin. Mae’n syndod cymaint 
o wahanol wledydd sy’n tiwnio i 
mewn i’r ŵyl. dotiais at un sylw yn 
nodi: ‘Goodness! it’s like the United 
nations here!’ a hynny’n fy atgoffa 
o arwyddair Gŵyl y Gelli: ‘imagine 
the world!’ 

a dyna geisio dychmygu’r 
byd pan ddaw’r locdown i ben. 
‘Goodness’ yn wir! Tybed sut le 
fydd o? a fyddwn ni’n byw yn llai 
afrad, yn rhoi’r gorau i drin y byd fel 
petai ganddo adnoddau diderfyn? 
neu a fyddwn ni’n mynd yn ôl i 
yrru ein ceir, i hedfan, i brynu stwff 

a geriach diangen? Mae ambell 
un o sesiynau’r ŵyl wedi fy nenu 
i archebu ambell lyfr sy’n ceisio 
mynd i’r afael â rhai o’r materion 
dyrys yma; eu harchebu o siop 
lyfrau leol, wrth gwrs! 

Gobeithio, pan gyrhaedda’r 
llyfrau, y bydda i’n gallu 
canolbwyntio fymryn yn well. ond 
yn y cyfamser, dwi wedi archebu 
beic. Beic trydan! Dwi ddim wedi 
bod ar feic ers degawd a mwy! ond 
mae’n debyg nad ydi rhywun yn 
anghofio sut mae reidio beic. Mae 
ailddechrau reidio beic fel reidio 
beic, meddan nhw! 

a chyn i chi ddeud ’mod i’n hen 
slebog ddiog, mi ydw i’n byw ar 
ben coblyn o allt! Un o’r rhesymau 
nad ydw i wedi reidio beic ers 
cyhyd ydi meddwl am wynebu’r 
diawl allt yma ar ddiwedd pob 

taith! Ond dwi’n siŵr ’mod i’n 
ddigon abl i reidio beic 

am gryn bellter heb 
bŵer, gan ’mod i’n 
ddiweddar wedi 
ffeindio cyhyrau 
yn fy nghoesau na 
wyddwn i am eu 

bodolaeth cynt, a 
hynny ar ôl bod yn palu 
a phlannu’r ardd fel 

dynes o’i cho. 
Daeth yr ardd yn hafan. Mae 

plannu hadau yn rhoi gobaith 
rhywsut. Gweld bywyd yn hytrach 
na wynebu marwolaeth bob dydd 
ar y newyddion. Cofiwch chi, dwi 
ddim yn siŵr iawn be dwi wedi 
ei blannu i gyd. Do’n i ddim yn 
canolbwyntio ar y pryd. Er hynny, 
dwi wedi dechrau gweld egin bach 
yn gwthio’i ffordd drwy’r pridd, ond 
does gen i ddim y syniad lleiaf egin 
pa fath o lysieuyn neu ffrwyth ydi o! 
neu ai chwyn ydi o tybed?

Felly, canolbwyntio! ie. Lle’r o’n i 
dudwch? o ia, y beic. os gwelwch 
chi fi ar fy mhen yn clawdd ar hyd y 
lôn feics, mae’n siŵr mai fy meddwl 
yn crwydro oedd ar fai. Ella mai 
trio cofio’r o’n i beth oedd rhai o’r 
pethau ro’n i wedi’u taflu allan o’r 
ffenest.

Ffenest? Pa ffenest?

Dychmygu'r byd
drwy'r ffenest

Daeth 
yr ardd yn 

hafan. mae plannu hadau yn rhoi gobaith 
rhywsut.

“

“

mari emlyn

EISTEDDFOD T  Fel y gwyddoch roedd Eisteddfod yr Urdd eleni 
wedi gorfod addasu i fod yn Eisteddfod rithiol gyda phobl ifanc yn 
cystadlu o’u cartrefi. Rydym yn falch iawn bod nifer o’n disgyblion a 
chyn-ddisgyblion wedi ymateb i’r her unigryw hon. Diolchwn yn fawr 
i bawb fu’n cynrychioli’r ysgol mor egnïol gan gyfrannu at lwyddiant 
Eisteddfod T. Hoffem longyfarch y disgyblion, cyn-ddisgyblion a 
Mr Hefin Evans ein Pennaeth Cerdd yn fawr iawn. Dyma restr o 
lwyddiannau’r ysgol.
CyStadleuaeth OfferynnOl dan 25 Oed
Llongyfarchiadau i aelodau’r Band Jazz ddaeth yn gyntaf yng 
nghystadleuaeth y bandiau. Braf oedd gweld rhai o gyn-ddisgyblion yr 
ysgol yn cefnogi’r band hefyd. Gwych oedd perfformiad Mr Evans yn 
arwain gyda’i rosyn coch. 
CyStadleuaeth Canu Bl.13 aC Iau
Llongyfarchiadau i’r côr a ddaeth yn drydydd ar ôl canu ‘Dal fy llaw’.
CyStadleuaeth unawd leISIOl
Llongyfarchiadau mawr iawn i Fflur, Bl. 7, a ganodd mor swynol ac a 
ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth unawd leisiol.
CyStadleuaeth deuawd rheStr t  
Llongyfarchiadau i Ela Vaughan ar ddod yn ail am ei deuawd swynol, 
gyfoethog a hynod gerddorol gydag Elin Fflur. 
CyStadleuaeth theatr, SIOe Gerdd a PharOdI
Llongyfarchiadau i Elin Hughes oedd yn cynrychioli Aelwyd yr Ynys 
ar ddod yn ail am ei monolog. 
CyStadleuaeth enSemBle OfferynnOl
Llongyfarchiadau i’r ensemble offerynnol ar ddod yn drydydd yn y 
gystadleuaeth hon.
CyStadleuaeth enIllwyr teulu talent – mama mIa
Llongyfarchiadau arbennig i Angharad a’i merch Siriol, Bl. 12, a 
ddaeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth Mama Mia ar gyfer y fam 
fwyaf talentog. Roedd doniau dawnsio y ddwy yn ardderchog. 
CyStadleuaeth fathemateGOl
Llongyfarchiadau mawr i Martyn, Bl. 8, am serennu yn y 
gystadleuaeth Fathemateg yn Eisteddfod T.
PrIf GyfanSOddwr eISteddfOd t 2020
Llongyfarchiadau calonnog i Cai Fôn Davies, un o’n cyn-ddisgyblion, 
ar ennill cystadleuaeth Prif Gyfansoddwr Cerddoriaeth Eisteddfod 
T 2020. Mae Cai ar hyn o bryd ar ei ail flwyddyn ym Mhrifysgol 
Bangor. Mae wedi profi llwyddiant ysgubol yn canu fel unawdydd ac 
yn llefaru mewn nifer o Eisteddfodau yn y gorffennol.

Fflur Edwards
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Yn ddiweddar, ffrydiodd 
Radio Ysbyty Gwynedd ŵyl 
gerddoriaeth ar eu tudalen 
Facebook i godi arian tuag at 
redeg eu gorsaf radio a hefyd 
ar gyfer Awyr Las, elusen 
swyddogol yr ysbyty. Denodd 
yr Ŵyl dros 23,000 o wylwyr o 
bob cwr o’r byd gan gynnwys 
Awstralia, Seland Newydd ac 
UDA.

Yn wreiddiol, roedd Gŵyl 
Corona i fod i ffrydio rhwng 
7 a 9pm, ond oherwydd y 
gefnogaeth anhygoel gan 
fandiau, cerddorion, digrifwyr a 
pherfformwyr, fe redodd am dros 
5 awr!

Ymunodd KT Tunstall, 
enillydd Gwobr Ivor Novello 
a chantores/cyfansoddwraig 
a cherddor, â’r Ŵyl o Los 
Angeles i ddymuno pob lwc 
i’r gwirfoddolwyr gyda’u 
digwyddiad a pherfformio dwy 
gân gan gynnwys ei sengl wych, 
‘Suddenly I See’.

Mae’r Ŵyl yn dal i fod ar 

gael i’w gwylio ar eu tudalen 
Facebook.

Mae Gorsaf Radio Ysbyty 
Gwynedd, sydd wedi bod yn 
gwasanaethu’r gymuned leol 
ers dros 40 mlynedd, yn cael 
ei staffio’n gyfan gwbl gan 
wirfoddolwyr ac yn dod â 
cherddoriaeth, gwybodaeth, 
ceisiadau a negeseuon 
gan ffrindiau a theulu yn 
uniongyrchol i’r cleifion. 
Gallwch wrando arni gan 
ddefnyddio’r ‘headsets’ wrth 
eich gwely neu ar-lein: www.
radioysbytygwynedd.com 

Mae Radio Ysbyty Gwynedd 
yn dibynnu ar roddion a 
gweithgareddau codi arian i 
gadw’r gwasanaeth i fynd. Ar 
ôl gorfod canslo tri o’u gigs 
codi arian oherwydd y sefyllfa 
bresennol, aeth aelodau pwyllgor 
yr orsaf ati i drefnu’r Ŵyl o bell 
ar ôl trafod y syniad dros y we.

Roedd yr Ŵyl yn llwyddiant 
ysgubol gyda’r gwylwyr yn 
tiwnio i mewn o bob cwr o’r 

byd ac yn cyfrannu’n hael. Mae 
Radio Ysbyty Gwynedd bron â 
chyrraedd eu targed codi arian. I 
gyfrannu, ewch i:
www.gofundme.com/gwyl-
corona-festival

Os hoffech chi anfon cais 
neu neges at rywun arbennig, 
cysylltwch â Radio Ysbyty 
Gwynedd cyn 5pm yn ddyddiol 

ar gyfer pob sioe:
Facebook: www.facebook.com/
radioysbytygwynedd 
Twitter: @yGradio
Instagram: @
radioysbytygwynedd
Ffôn neu neges destun: 07579 
062034

Diflannodd y Vardre a phan fydd pawb yn crwydro eto 
bydd enw newydd i’w weld. Beth fydd gan ddisgyblion 
yr ysgolion i’w ddweud tybed?

Radio Ysbyty Gwynedd 
yn ffrydio gŵyl 
gerddoriaeth fyw

pÊl-DroeD tud. 16/17
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Mae’r pandemig COVID-19 yn 
ddigwyddiad heb ei debyg o’r blaen yn 
ystod ein hoes ni, ac mae Storiel, Bangor 
yn credu ei bod yn hollbwysig cofnodi’r 
cyfnod hanesyddol yma drwy wneud 
apêl am eitemau.

Mae Storiel yn chwilio am eitemau 
sydd yn adlewyrchu 
profiadau pawb yn 
y gymuned yn ystod 
y cyfnod yma. Gall 
hyn fod yn waith celf, 
ffotograffau, fideos, 
barddoniaeth, darn o 
ddyddiadur, rysetiau, 
straeon neu wrthrychau.

Bydd hyn yn eu 
galluogi i ddweud 
stori’r pandemig 
yng Ngwynedd trwy 
archifau a gwrthrychau 
yn y dyfodol. Bydd 
yr eitemau hefyd 
yn cyfrannu at greu 
portread mwy cyflawn 
o hanes a diwylliant 
Gwynedd.

Oherwydd y sefyllfa 
yn sgil COVID-19, ni ellir 
derbyn yr eitemau 
yn ffisegol ar hyn o 
bryd. Felly mae Storiel 
yn gofyn i’r cyhoedd 
gymryd rhan drwy 
anfon lluniau/fideos ar 
ffurf ddigidol a lluniau 
digidol o’r eitemau.

Wedi hyn bwriedir 
creu oriel ddigidol ar 
Instagram a gwefan 
Storiel er mwyn cael 
cipolwg o fywyd 
yn ystod cyfnod 
clo COVID-19 drwy 
ddangos detholiad o’r 
hyn a dderbynnir.

Unwaith y bydd 
yn ddiogel i wneud 
hynny, bydd Storiel 
yn dethol eitemau ar 
gyfer y casgliad ac yn cysylltu hefo chi 
i drefnu eu trosglwyddo. Felly daliwch 
eich gafael arnynt tan hynny. Bydd 

eitemau dogfennol megis gwaith celf/
ffotograffau/fideos /barddoniaeth/darn o 
ddyddiadur/rysáit/straeon a’u tebyg yn 
mynd i gasgliad Gwasanaeth Archifau 
Gwynedd a bydd eitemau gwrthrychol yn 
mynd i gasgliad Amgueddfa Storiel.

Bwriedir hefyd ddethol rhai o’r eitemau 
hyn i greu arddangosfa 
yn Storiel unwaith y 
bydd yn ddiogel i wneud 
hynny.

Meddai’r Cynghorydd 
Gareth Thomas, Aelod 
Cabinet Cyngor Gwynedd 
dros ddatblygu’r 
Economi a Chymuned: 
‘Mae’r cyfnod yr ydym 
ynddo ar hyn o bryd 
yn sicr yn un ysgytwol 
ac mae’n bwysig ein 
bod yn ei gofnodi drwy 
arddangos ystod eang o 
eitemau sy’n adlewyrchu 
profiadau pobl Gwynedd. 

‘Felly os oes gennych 
eitem sy’n adrodd stori 
am y cyfnod anodd yma, 
tynnwch ei lun a’i anfon o 
drwy e-bost i Storiel.’

Mae Storiel yn lansio’r 
prosiect yma fel rhan o 
ymgyrch genedlaethol 
Mis Hanes Lleol a 
Chymunedol. Cadwch i 
fyny efo’r digwyddiadau 
diweddaraf drwy fynd 
i www.storiel.cymru 
a hefyd eu cyfrifon 

cyfryngau cymdeithasol. 
I gymryd 

rhan ebostiwch 
orielrithiolstoriel@
gwynedd.llyw.cymru
• Anfon lluniau ar ffurf 
ddigidol
• Anfon lluniau digidol o’r 
gwrthrychau

• Neu ffoniwch 01248 
353368
• Gyrrwch eich enw 

Instagram os oes gennych un

Cofnodi CoViD
Storiel am adrodd stori Gwynedd yng 
nghyfnod y pandemig

Rhai delweddau sy’n cyfleu profiad y cyfnod clo 
Coronafeirws

 

Goriad
Deunydd

Mehefin erbyn 
dydd Mercher 

24ain o Fehefin
i:

papurbrogoriad
@yahoo.co.uk

Di-ffibs 
newydd
Mae pedwar diffibrilydd 
newydd wedi’u gosod yn 
y cyffiniau’n ddiweddar, 
diolch i ymdrechion a 
chyfraniad ariannol Cyngor 
Cymuned pentir. Maent 
wedi’u lleoli ym Mryn ogwen 
(penrhosgarnedd), Treborth, 
Waen-wen a Chae-rhun, a 
phan fydd argyfwng Covid-19 
drosodd caiff un ei osod yn 
stad Bro infryn, Glasinfryn, 
hefyd. Bydd hyfforddiant ar 
sut i’w defnyddio yn cael 
ei gynnig am ddim i bawb 
yn y gymuned, o blant i 
bensiynwyr.
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fel Newbury, ac amryw o 
wersylloedd protest llai i 
amddiffyn hafanau natur ar hyd 
a lled Gwledydd Prydain. Mae 
pawb ond y genhedlaeth iau 
yn cofio ‘Swampy’ yn ei dwnel 
– un o’r dulliau a ddefnyddid i 
geisio rhwystro’r teirw dur.

Yma ym Mangor roedd grŵp 
tebyg o brotestwyr o’r enw y 
Ddaear yn Gyntaf – myfyrwyr 
a phobl ifanc. Wedi deall am 
y cynllun oedd ar y gweill, 
galwyd cyfarfod cyhoeddus 
yn hen Westy’r Rheilffordd 
yn Awst 1994. Gymaint oedd 
ymlyniad pobl y cylch erbyn 
hyn i’r hafan werdd fel y cafwyd 
cyfarfod llwyddiannus, gyda’r 
Ymddiriedolaeth Natur dan 
lyw’r diweddar Morgan Parry 

hefyd yn cynnig eu cefnogaeth 
– a sefydlwyd mudiad 
gwarchod i ymladd yn erbyn y 
cynlluniau datblygu.

Mae hanes maith a 
chymhleth i’r ymgyrch a 
barhaodd am 14 mlynedd 
cyn y llwyddwyd, yn groes 
i bob disgwyl, i atal y tai 
unwaith ac am byth a gorfodi 
Cyngor Gwynedd i newid 
y ffin ddatblygu i eithrio’r 
caeau. Cynhelid protestiadau 
lu, gan gynnwys yn Siambr y 
Cyngor ac ar do’r Adran Dai; 
gwnaethpwyd ceisiadau Grîn 
Trefol aflwyddiannus; cafwyd 
sylw mawr yn y wasg ac ar y 
radio a’r teledu. Ond doedd 
dim yn tycio, a rhoddodd 
Cyngor Arfon un caniatâd ar ôl 
y llall i’w gynlluniau tai ei hun.

Ac yna pan ymddangosodd 
y Jac Codi Baw cyntaf ar y 
caeau o flaen Llys Mair ym 
mis Mawrth 1998, sefydlwyd 
dau wersyll protest yn olynol, 
a barhaodd tan ddiwedd 
Gorffennaf, ac a welodd 
bresenoldeb timau o heddlu a 
beilïod. Denwyd sylw cyfryngau 
a phapurau Prydain oherwydd 

‘Lle i enaid gael llonydd’ – 
dyna i lawer ydi’r clytwaith 
o gaeau a choedlannau sy’n 
ymestyn o ystâd Eithinog 
hyd ysgol y Garnedd, ac i 
lawr at Ffordd Treborth. Ond 
nid dyna oedd y bwriad. 
Erbyn hyn, dylai bod concrid 
a tharmac yn gorchuddio’r 
dolydd lle mae’r gwartheg 
yn pori mor dawel. Ac mae’r 
adar yn dal yn rhydd i diwnio 
heb gael boddi eu hawen gan 
sŵn y traffig oedd i fod i lifo 
lle mae coed a gwrychoedd.

Er enwi’r warchodfa natur a 
sefydlwyd ddeng mlynedd yn 
ôl ar ôl ystâd Eithinog (tyddyn a 
safai ger Llys Mair yw gwraidd 
yr enw), caeau dwy fferm Tros 
y Canol ar Ffordd Penrhos a 
gwmpesir mewn gwirionedd. 
Caeau’r Briwas ydi’r rhai a  
berthynai i Dros y Canol 
‘Uchaf’, lle roedd bragdy am  
yn agos i gan mlynedd – dan 
reolaeth y teulu Fricker am y 
rhan fwyaf o’i oes, a lle saif  

 
 
 
 
 
 
 
 
simdde o hyd.

Prynwyd y caeau gan Gyngor 
Sir Gaernarfon tua 60 mlynedd 
yn ôl, gan fwriadu eu datblygu 
fel rhan o gynllun i ehangu 
maestrefi gorllewin Bangor yn 
raddol. Ond am gyfnod maith 
llesteiriwyd hyn gan broblemau 
draenio, ac yn y cyfamser 
daeth yr hen borfeydd yn 
hafan werdd i bobl a phlant y 
maestrefi cyfagos i hamddena 
a chwarae.

Erbyn 1994 fodd bynnag, 
roedd hen Gyngor Arfon wedi  
cyhoeddi cynlluniau mwy 
pendant i godi 280 o dai, 
ac yn paratoi i weithredu’r 
cynllun. Dyma anterth cyfnod 
protestiadau ffyrdd  

MAE CAEAu EiTHiNoG A CHAEAu’R BRiWAs yN BoBLoGAiDD iAWN GyDA pHoBoL 
LEoL AC MAENT WEDi DENu RHAGoR NAG ERioED yN ysToD y CyfyNGiADAu 

DiWEDDAR. oND BETH yW’R HANEs y Tu ôL i GREu GWARCHoDfA EiTHiNoG, fEL 
y’i GELWiR? MAREDuDD Ap RHEiNALLT, uN A fu â RHAN GANoLoG yN y sToRi, sy’N 

EDRyCH yN ôL.

Y gwersyll protest cyntaf, Mawrth 1998
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priddoedd o fath arbennig – 
rhai sydd heb eu gwella gan 
wrtaith. Mi all gorbori gan nifer 
gormodol o dda effeithio ar y 
pridd a bioamrywiaeth, fel y 
gall esgeuluso nes bod tyfiant 
yn rhemp a rhywogaethau 
gwerthfawr wedi’u disodli. 
Mae gan y ffyngau allweddol 
(y ffrwythau’n unig ydi’r caws 
llyffant) wreiddiau o’r enw’r 
mycelia sy’n ymwau’n ddwfn 
drwy’r pridd, yn wahanol i lawer 
o ffyngau, sy’n tyfu ar ddarnau 
o breniach neu lystyfiant marw. 
Gall rhai capiau cwyr, tafodau 
daear, entolomâu (capiau tagell 
pinc), a ffyngau cwrel/pastwn 

fod yn hynod sensitif i gyflwr y 
pridd o’r herwydd, yn wahanol 
i’r lleill.

Ar adeg pan fo tiroedd 
ar lawr gwlad sydd heb eu 
gwella yn hynod brin, a 98% o 
ddolydd blodeuog traddodiadol 
wedi’u colli, mae’r ffyngau 
hyn yn fwy na dim byd arall 
yn fodd i ecolegwyr asesu 
gwerth safle. Ac mae cyfoeth 
ffyngau Eithinog yn dal i 
synnu o dymor i dymor – mae 
yma rywogaethau o bosib na 
ddisgrifiwyd mohonynt eto gan 
wyddoniaeth. Trysor yn wir ar 
stepen ein drws.

mycolegydd Charles Aron a 
CCGC, a chanfod ffyngau yr un 
mor brin yn y caeau oedd yn 
dal i gael eu datblygu – y ddau 
nesaf at ystâd Eithinog. Doedd 
un ohonynt – Ramariosis 
crocea (Cwrel eurfelyn) – erioed 
wedi’i weld yng Nghymru o’r 
blaen. Felly diwygiwyd y ffin 
ddatblygu ymhellach, cyn 
dynodi’r caeau’n swyddogol yn 
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig yn Chwefror 
2009. Fe’u trosglwyddwyd 
yn 2010 i Ymddiriedolaeth 

Natur Gogledd Cymru, 
sydd â’r arbenigedd i hybu 
bioamrywiaeth a’r elfennau sy’n 
gwneud y caeau’n unigryw, 
ond sydd hefyd yn falch o gael 
gwarchodfa ar fin ardal drefol 
lle y caiff y cyhoedd gyfle mor 
dda i brofi cyfoeth byd natur.

Bydd sawl un efallai’n synnu 
y gall rywbeth mor fychan â 
ffwng roi stop ar y teirw dur a 
thon anorfod datblygu. Ond 
mae rheswm dyfnach i hyn – 
yn llythrennol. Dydi’r ffyngau 
pwysicaf ond yn ffynnu mewn 

gwreiddiol fel rhan o’i bortffolio 
ar y Cyngor. Yn ystod y 
cyfarfod, llwyddwyd i sicrhau 
ymrwymiad hollbwysig i gynnal 
asesiad ecolegol o’r safle.

Yn 2004 a 2005 cyhoeddwyd 
dau adroddiad yn sgil yr  
asesiadau hyn, oedd yn dangos  
yn eglur hyd a lled cyfoeth 
naturiol y safle. Ond yr hyn 
oedd yn arwyddocaol o ran  

 
 
 
 

deddf gwlad oedd presenoldeb 
casgliad o ffyngau glaswelltir 
oedd yn gosod rhan fawr o’r 
caeau uwchlaw darpar drothwy 
dynodiad Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig. Ac yn y 
man eithriodd Cyngor  
Gwynedd yr ardaloedd hyn 
drwy ddiwygio’r ffin ddatblygu 
– byddai Cyngor Cefn Gwlad 
Cymru (fel ag yr oedd bryd 
hynny), y corff cadwraeth 
statudol, wedi ymyrryd fel arall.

Fe wnes i waith pellach yn 
2006–8, gyda chymorth y 

y technegau a ddefnyddiwyd i 
ddisodli protestwyr oedd wedi 
cloi eu hunain ar y safle.

Er addo diogelu rhan ganolog 
y caeau fel gwarchodfa 
natur yn 1999 wedi’r holl 
brotestiadau a sylw, erbyn 
2004 gwyrdrodd y Cyngor 
hyn a chyhoeddi bwriad 
yng Nghynllun Datblygu’r 
sir i godi mwy byth o dai. 
Bu’n rhaid ailddechrau’r 
brotest yn ddiymdroi gan 
mor fyr oedd y cyfnod 
ymgynghori a gwrthwynebu. 
Ond unwaith eto dangosodd 
pobl yr ardal gymaint oedd 
eu hawydd i ddiogelu’r 
llecyn, a chafwyd cwynion 

gan y Cyngor, mor niferus 
oedd y gwrthwynebiadau a 
dderbyniwyd.

Talodd y pwysau ar ei 
ganfed pan gytunodd y Cyngor 
i gynnal cyfarfod rhwng 
cynrychiolwyr a swyddogion, 
ac ym mhresenoldeb Dafydd 
Iwan, oedd wedi arwain y  
cynllun gwarchodfa natur  
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Digon tawel ydi hi wedi bod y mis dwytha 
’ma eto. Ychydig iawn yn mentro i’r 
stryd. Mynd i chwilio am fargen yn Marks 
wnes i ar y dydd Gwener gwyntog hwnnw 
gawson ni’n ddiweddar. A gweld fod coed 
wedi cael eu chwythu o dir y coleg ar draws 
Love Lane yr ochr arall i’r ffordd. Diawch, 
roedd ’na ddigon o ddynion cownsil yno i’w 
codi yn eu hola ond ’run ohonyn nhw wedi 
meddwl stopio ceir rhag dod i lawr yr allt. Rheiny’n 
gorfod straffaglio i facio’n ôl i Ffordd Garth Ucha’ 
dan duchan a chwysu. Braf ydi bod ar yr hen begla’ 
weithia’.

Ar y ffordd i Marks roeddwn i’n gweld fod Burger King 
ar gau. Pryd y bydd hwn yn debyg o agor eto? medda 
fi wrtha fy hun. Mae ambell goes cyw iâr o fanno wedi 
bod reit flasus yn eu tro. Yn union wedi i mi fod yn hel 
meddylia’ dyma weld fod y lle wedi cau am byth. Fydd 
o ddim yn ailagor. Y cwmni wedi mynd i rwbath – un o’r 
geiria’ mawr ’ma sy’n fy nychryn i bob amser. Ond mi 
fyddan yn ailagor yn Llys y Gwynt. Dreif-thrw fel maen 
nhw’n deud. Deudwch i mi, pa werth ydi hynny i bobol y 
stryd yn dre sydd heb feic heb sôn am gar i fynd mor bell 
â fanno?

Os oes un lle yn cau mae ’na ryw symudiad am 
ailagor un lle arall. Meddwl am ein bolia’ ni maen nhw 
eto wrth drio cael busnes i’r Stryd Fawr. Er mwyn 
matsio’r lle byta yn y Clio yr ochr arall i’r ffordd mae 
’na syniad rŵan i gael lle bwyd yn yr hen Poundworld. 
Dyna chi, wrth fanc Barclays. Rhaid i betha’ wella yn 
o arw cyn y bydd pobol yn dechra’ heidio i lefydd felly, 
choelia i byth. Os nad ydi eu cynllun busnas nhw yn 
deud yn wahanol i fusnas pawb arall.

Ddeuda i chi lefydd sydd wedi gwella eu gwedd yn 
ofnadwy ers dechrau Govid – y tylla’ yn y walia’ tu allan 
i’r bancia’. Doedd yn ddim i chi weld hanner dwsin o 
ddarnau papur yn chwifio o gwmpas y peirianna’. Ond 
rŵan, fawr iawn. Dyna ’mhrofiad i beth bynnag. Er ’mod 
i’n ofalus iawn i wisgo maneg cyn gwasgu’r botyma’ bob 
tro y bydd y waled yn wag.

Rhyfedd be’ mae pobol yn ei weld wrth gerdded 
yntydi? Rhywun yn sôn ei fod wedi cerdded yn llawer 
pellach na’r stryd, draw am Tesco ffor’na. Hynny’n 
rhy bell i mi. A gweld fod y Siop Hwylus, yr arwydd 
beth bynnag, wedi diflannu ers y tro dwytha iddo fo 
basio. Yn y lle petrol ar y chwith oedd hynny. Dim ond 
y gair Spar sydd yno rŵan, yn unig bach. Ddim yn 
swnio mor groesawgar â’r Siop Hwylus nag ydi?

Meddyliwch addas fydda’ hi heddiw petai hi erioed wedi 
gorfod ildio’i lle. Pa enw gwell gaech chi i siop y dyddia’ 
yma na Safeway?

Stompio’r 
stryd 

H A R R I  C A M A  M A W R

garTH
MERCHED Y WAWR, CANGEN BANGOR  Tybed faint o’n 
haelodau sy’n cofio ein hymweliad â'r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, 
ar 28 Mehefin 2017? Roedd nifer da ohonom ar y trip ond roedd un 
o’n haelodau ffyddlonaf, Mair Thomas, wedi methu dod oherwydd ei 
bod hi’n dathlu ei phen-blwydd yn gant oed yr un diwrnod. Symudwn 
ymlaen dair blynedd ac mi welwch fod Mair yn parhau i fod yr un mor 
ffyddlon i’r gangen, ac yn parhau i goginio crempogau blasus ar gyfer 
gwahanol ddathliadau. Ym Mangor y cafodd Mair ei geni a’i magu. 
Cyfarfu ei gŵr Michael, o Lanberis, tra oedd o’n astudio diwinyddiaeth 
ym Mangor. Priododd y ddau yn 1945 a dyna oedd cychwyn eu taith 
o amgylch Cymru. Derbyniodd Michael ei alwad cyntaf i gapel Soar, 
Caeron ger Maesteg, cyn symud ymlaen i Dre-fach Felindre, ger 
Castellnewydd Emlyn. Symud i’r gogledd i Benmaenmawr ac ymlaen 
wedyn i Wyddelwern ym Meirionnydd gan orffen ei weinidogaeth yn 
Llanidloes. Teg edrych tuag adre oedd eu hanes wedyn wrth symud 

yn ôl i Fangor i ymddeol, lle roedd 
Margaret, chwaer Mair, yn parhau i 
fyw. Yn drist iawn bu farw Michael yn 
1996 ond mae Mair yn edrych yn ôl 
ar ei hamser gyda Michael yn ei waith 
gyda balchder a llawer o hapusrwydd 
ac mae’n ymfalchïo yn y ffaith ei bod 
yn parhau i fod mewn cysylltiad gyda 
nifer o ffrindiau o’r gwahanol gapeli. 
Diolch, Mair, am eich cyfeillgarwch a’ch 
ymroddiad i Ferched y Wawr. Mae’r holl 
aelodau’n anfon eu dymuniadau gorau 
atoch. 

Yng ngholofn Ebrill roedd ein 
hysgrifennydd, Ann Roberts, yn diolch i 
bawb o’n haelodau a gyfrannodd mewn 
gwahanol ffyrdd at lwyddiant y tymor. 
Dymuna’r aelodau ddiolch i Ann ei 
hun am ei holl waith fel ysgrifennydd 
darbodus ac effeithiol.

LLONGYFARCHIADAU i Sheila Jenkins o’r Garth ar ddathlu ei 
phen-blwydd yn 104 ar 11 Mai. Gobeithio ei bod hi a Diane, ei merch, 
wedi llwyddo i ddathlu’r achlysur arbennig hwn mewn steil er gwaetha’r 
amgylchiadau. Un arall fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 97 oed ym 
mis Mehefin ydy Betty Lacey, mam John Duggan, yn wreiddiol o’r 
Garth. Mae Betty bellach ym Mhlas Ogwen a bydd darllenwyr y golofn 
hon yn cofio ei chysylltiad gyda rhaglen ‘Cynefin’ S4C pan ddangoswyd 
llun ohoni gyda dau bysgodyn enfawr roedd wedi’u dal yn lleol. 
Dymuniadau gorau i Sheila ac i Betty.
BYSEDD Y CŴN  Yn rhifyn Mai cyfeiriwyd at glychau’r gog yn eu 
holl ogoniant a sut roeddynt yn hoelio’n sylw wrth fynd am dro yng 
nghoedwigoedd ardal y Garth. Bellach 
blodau fel bysedd y cŵn sy’n harddu’r ardal, 
nid yn unig ar y tir agored ond hefyd mewn 
gerddi. Maent yn hynod o lesol i
drychfilod fel y wenynen, wrth gwrs, a
pheilliaid eraill. Dros y canrifoedd ystyriwyd 
fod nodweddion meddyginiaethol ganddynt 
ac maent yn cael eu henwi yn 1653 yn llyfr 
enwog Nicholas Culpeper, meddyg llysieuol. 
Difyr hefyd ydy nodi’r enwau gwahanol 
sydd arnynt, megis bysedd y blaidd, menig 
Mair, bysedd yr ellyllon, ffion y ffridd, ac 
enwi dim ond ychydig ohonynt.
Pa enw fyddech chi’n ei ddefnyddio tybed?
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gerddi gwledig
Gwasanaeth Garddio o ansawdd

• 15 Mlynedd o brofiad •
• Yswiriant llawn •

Eryl Roberts - 07393 397063

Cwis lluniau Bangor

1. Lle fyddech chi mewn 11 milltir?

4. I ble?

3. Beth yw enw’r adeilad hwn?

5. Pa siop yw hon?

7. Beth yw enw’r dafarn hon? 9. Pa lôn yw hon?

11. Pa enw sydd ar goll?10. Beth yw enw’r siop yma?

8. Pa stryd yw hon?

12. Mynedfa i ble?

6. Canolfan be?

2. Beth sydd yn yr adeilad yma?

pA MoR DDA yDyCH CHi’N NABoD EiCH DiNAs?
Atebion yn y rhifyn nesaf.
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Hywel williams
Aelod Seneddol Etholaeth Arfon

Os oes gennych fater yr hoffech ei 
drafod gyda’ch As mewn cymhorthfa, 
yna cysylltwch ag ef yn ei swyddfa yng 

Nghaernarfon neu ym Mangor

sWyDDfA ETHoLAETH
8 Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE

01286 672076 neu
70 Stryd Fawr, Bangor L57 1NR

01248 372948
williamshy@parliament.uk

siân Gwenllian
Aelod Cynulliad Etholaeth Arfon

Os oes gennych fater yr hoffech ei 
drafod gyda’ch As mewn cymhorthfa, 
yna cysylltwch â hi yn ei swyddfa yng 

Nghaernarfon neu ym Mangor

sWyDDfA ETHoLAETH
8 Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE

01286 672076 neu
70 Stryd Fawr, Bangor L57 1NR

01248 372948
sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

 

SurdoeS neu 
‘Pan anwyd 
nei...’ 

Mae’n debyg mai surdoes 
oedd y ffurf gynharaf o wneud 
bara, ac mae’n deillio’n ôl i 
oes yr arth a’r blaidd, cyn yr 
Eifftiaid. Bara sy’n codi drwy 
rym y burum gwyllt sydd o’n 
cwmpas ni ym mhobman. Ond 
y dyddiau yma, mae surdoes yn 
boblogaidd eto, ac ella’n fara 
’chydig bach yn swanci. Bara 
artisan, wedi ei wneud efo llaw, 
ymborth i’r enaid yn ogystal â’r 
corff.

Mae’n reit drafferthus i’w 
baratoi, felly ydi’r cynnyrch 
werth o? Yn ystod y cyfnod clo, 
penderfynais drio gwneud torth 
surdoes. I gael gweld. A blasu!

Cam Cynta:
Creu Cychwynnwr: Geni 
nei...
Mae’r starter, neu’r cychwynnwr, 
weithiau yn cael ei alw’n mother 
culture, a bu cryn drafod yn 
tŷ ni ynglŷn ag enw addas ar 
ei gyfer. Enw benywaidd neu 
un gwrywaidd? Roeddwn yn 
clywed fy hun yn ei alw’n ‘fe’ yn 
hytrach na ‘hi’, ac un o’r plant yn 
awgrymu y gallai fod yn anneuol 
– hynny yw, yn non-binary. Felly 
bedyddiwyd y mother culture 
yn ‘Nei’, talfyriad o Aneira neu 
Aneirin.

Mae sawl clip ffilm ar YouTube 
ar sut i greu eich ‘Nei’ eich hun.

Cymysgedd o flawd a dŵr ydi’r 
Cychwynnwr, tua 100g o flawd i 
ddechrau efo tua 100ml o ddŵr. 

Mae angen ei gymysgu nes bod 
y lympiau i gyd wedi mynd, ac mi 
ddylai fod yn edrych ac yn teimlo 
fel paent trwchus, neu gytew. 
Gadewch y Cychwynnwr mewn 
cornel cynnes o’r gegin am awr, 
wedyn rhoi clawr drosto a’i adael 
am ddiwrnod neu ddau nes bod 
swigod ar wyneb y cytew. Wrth 
i’r cytew eplesu mi fydd yn drewi, 
ond fel mae’r cytew yn aeddfedu 
mi fydd yn fwy melys a phleserus 
ei oglau. Wir!

Ar ôl cwpwl o ddiwrnodau, 
wedi i’r swigod ffurfio ar yr wyneb, 
mae angen ei fwydo. Taflwch 
hanner y Cychwynnwr i ffwrdd 
(neu cadwch o i wneud sgons 
surdoes – mwy am hynny eto!) ac 
ychwanegwch 50g o flawd a 50ml 
o ddŵr ato. Cymysgwch y cyfan 
hyd nes nad oes lympiau. Bydd 
angen ailadrodd y broses yma’n 
feunyddiol am tua wythnos cyn y 
byddwch yn barod i wneud torth. 

Cam dau:
yr eples
Ar y noson cyn y byddwch isio 
pobi’r dorth, cymysgwch 150ml 
o’r Cychwynnwr efo 250g o 
flawd, a 275ml o ddŵr cynnes. 
Cymysgwch, gorchuddiwch efo 
cling ffilm, a’i adael dros nos.

Y diwrnod wedyn, mi ddylai 
fod llawer o swigod ar ei wyneb. 
Gelwir hwn yn eples (leaven). 

Cam tri:
y dorth
Cymysgu: cymysgwch yr eples 
efo 300g o flawd, 1 llond llwy 
fwrdd o olew olewydd a 10g o 
halen. Ella bydd angen rhagor 
o ddŵr hefyd, ond peidiwch 
ychwanegu gormod o ddŵr; 
rydych isio i’r toes fod yn ludiog 
yn hytrach nag yn rhy wlyb.

profi’r Toes Cam un
Tylinwch y toes am tua 10 munud, 
neu gallwch wneud hyn efo 
bachyn toes Kenwood. Pwrpas 
y cam hwn yw ymestyn y glwten 
yn y bara i sicrhau strwythur cryf 

i’r toes. A medrwch ei ymestyn 
tan y gwelwch ffenestri bach yn 
y toes. Mae tiwtorials ar YouTube 
ar sut i wneud hyn yn effeithiol. 
Cymerwch eich amser dros y cam 
hwn: bydd y dorth derfynol yn well 
os bydd y glwten wedi ei ymestyn 
yn iawn.

Rhowch y toes mewn powlen 
wedi ei hiro, a’i adael tan ei fod 
wedi dyblu yn ei faint. Gall hyn 
gymryd oriau (3–12 awr), neu 
dros nos eto, felly byddwch yn 
amyneddgar. Y syniad ydi eich 
bod yn plethu creu torth surdoes 
efo trefn eich bywyd chi, felly 
gallwch adael y toes am oriau tra 
byddwch yn gweithio, cysgu neu 
beth bynnag, a mynd ati i gwblhau 
cam nesa’r broses i’ch siwtio chi.

profi’r Toes Cam Dau
Dyrnwch y toes i gael yr aer allan, 
wedyn mae angen ei siapio’n bêl 
fach gron, efo’r ochrau wedi eu 
plygu o dan y dorth. Taenwch 
flawd dros fasged neu bowlen a 
rhowch eich torth yn y fasged/
bowlen, a rhowch orchudd wedi 
ei iro drosto eto. Gadewch y dorth 
i godi eto, wedi ei gorchuddio efo 
cling ffilm wedi ei iro, mewn lle 
cynnes hyd nes y bydd wedi dyblu 
yn ei maint eto (tua 1.5 i 3 awr).

Pan fyddwch yn barod i bobi’r 
dorth, cynheswch y popty i’r 
gwres uchaf (250C/500F/nwy 10). 
Rhowch y tun pobi yn y popty, a 
berwch y tegell. Bydd angen rhoi 
tun rhostio ar waelod y popty, efo 
dŵr berw ynddo, er mwyn creu 
crwst blasus.

Pan fydd y dorth yn barod i 
fynd i’r popty, tynnwch y tun pobi 
allan o’r popty a thaenwch flawd 
ar wyneb y tun cyn rhoi’r dorth yn 
ofalus yn y tun, torri wyneb y dorth 
efo cyllell finiog iawn a’i dychwelyd 
i’r popty.

Ar ôl chwarter awr, gostyngwch 
y gwres i 200C/390F/nwy 6, 
a phobi’r dorth am ryw 25–30 
munud arall. 

Tynnwch y dorth allan o’r popty 
a’i gadael am o leiaf 20 munud 
cyn i chi dorri darn. Mwynhewch 
efo’r clasuron: afocado gydag wy 
wedi ei botshio, neu eog wedi ei 
fygu gyda chaws hufennog. Ond 
sdim yn well na bara menyn!

yN y GEGiN GyDAG ELiN WALkER JoNEs

Coginio yn adeg
y Corona
Y peth positif am y coronafeirws ydi cael treulio mwy o amser efo aelodau o’ch teulu.

Cael mwy o amser i goginio, ac eistedd wrth y bwrdd yn siarad...
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ADDOLIAD A GWASANAETH 
CRISTNOGOL YN YSTOD Y 
PaNDEmiG (iii)  Yn ystod y 
misoedd diwethaf soniasom sut 
oedd Eglwysi Bangor Ynghyd 
wedi ymateb yn gyflym i’r 
cyfyngiadau symud, gydag 
adroddiadau o Gadeirlan Bangor, 
Crynwyr Bangor, Capel Berea, 
Eglwys Emaus, yr Eglwys Fosaig 
ac Eglwys Fethodistaidd Sant 
Ioan. 

Ymateb Eglwys Gatholig 
Cymru a Lloegr i’r cyfyngiadau 
fu atal pob Offeren gyhoeddus, 
gan ryddhau plwyfolion rhag 
mynychu’r Offeren ddydd Sul, 
tra’n eu hannog i gryfhau eu 
gweddïau cyson. Bob dydd Sul 
a phob Diwrnod Gŵyl, bydd 
yr Esgob Peter o Wrecsam 
yn gweinyddu’r Offeren yng 
Nghadeirlan y Santes Fair – ar 

ei ben ei hun yn gorfforol, ond 
ar lein trwy Zoom, WhatsApp a 
Skype; daw’r Offerennau hyn ar 
gael wedyn trwy YouTube. Bydd 
yr Esgob Emeritws Edwin yn 
gweinyddu’r Offeren yn Gymraeg 
bob dydd Sul trwy Zoom; os 
hoffech ymuno, anfonwch neges 
e-bost at lucyhuws@gmail.
com. Bob dydd yn Eglwys Ein 
Harglwyddes a Sant Iago ym 
Mangor Uchaf, bydd y Tad 
Adrian yn gweinyddu’r Offeren 
a’r Foreol a’r Hwyrol Weddi. Fel 
hyn, bydd Gair Duw, a rennir 
trwy Gymuned Weddi’r ardal, yn 
sefyll dros Gorff a Gwaed Crist 
a rennir trwy’r Offeren. Bydd y 
Tad Adrian a rhai o’r plwyfolion 
mewn cysylltiad cyson â’r rhai 
sydd yn gaeth i’r tŷ oherwydd 
y cyfyngiadau neu am resymau 
eraill, gan ymateb i’w hanghenion 

ysbrydol. Bydd cynhadledd 
leol Cymdeithas Sant Vincent 
de Paul, sef corff gwirfoddol 
Catholig rhyngwladol, yn ymateb 
i’r rhai mewn angen materol, 
yn bennaf trwy ddanfon bwyd. 
Parheir i weinyddu angladdau, a 
chynhelir gwasanaethau coffa’n 
ddiweddarach, pan fydd bywyd yn 
dychwelyd i ‘normalrwydd’. 

Yn union cyn y pandemig, 
yr oedd Eglwys Bedyddwyr 
Penrallt wedi penodi John 
Thompson o Landrillo-yn-rhos 
fel ei Gweinidog newydd o’r 
1af o Orffennaf. Cyn gynted ag 
y cyrhaeddodd y cyfyngiadau, 
creodd y Diaconiaid restr 
o holl aelodau ac addolwyr 
cyson Penrallt, gan fynd ati i 
gysylltu ȃ phawb i sicrhau eu 
bod yn ddiogel ac yn iach. Gyda 
threigl amser, perffeithiwyd y 

drefn hon, ac erbyn hyn gwneir 
ymdrech i sgwrsio â phawb o 
leiaf unwaith yr wythnos. O 
ganlyniad, cyferfydd o leiaf 
chwe grŵp ar lein ar Zoom bob 
wythnos, yn bennaf i astudio’r 
Beibl, ond hefyd i gyd-weddïo yn 
y dyddiau anodd hyn. Bob bore 
Sul bydd holl deulu’r Eglwys yn 
dod at ei gilydd ar lein i addoli 
Duw, gyda gwahanol aelodau’n 
cyflwyno fideos byrion o 
ganeuon, gweddïau, myfyrdodau 
a phregethau, pob un ar gael erbyn 
hyn ar wefan yr Eglwys (https://
www.penrallt.org/services/index_
en.php  https://www.penrallt.org/
services/index_cy.php). Gŵyr 
pob Cristion, mewn egwyddor, 
mai’r bobl, ac nid yr adeilad, yw’r 
Eglwys. Erbyn hyn mae’r rhai ym 
Mhenrallt ac eglwysi eraill Bangor 
yn gwybod hyn yn ymarferol.

cytÛn
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BANGOR
YN DIOLCH



16

GORIAd • mehefin 2020

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

Trefor, Caernarfon, Gwynedd  LL54 5HP

01286 660208  ffacs: 01286 660538

Clynnog & Trefor

cPd dinas bangor

Dim ond rhai dyddiau ar ôl iddo ddathlu 60 
oed mae pedro pasculli yn mynd i rywle yn 
y cefnau yn Nantporth. un o chwaraewyr 
newydd y tymor yma sy’n dod yn rheolwr 
yn ei le – Hugo Colace, gynt o Barnsley a 
chlybiau yn yr Ariannin, Brazil a’r Eidal.

Roedd hyn yn newydd annisgwyl, mor 
sydyn fel nad oedd ysgrifennydd y clwb yn 
gwybod ei fod wedi digwydd tan i’r Goriad 
gysylltu â fo. Doedd Alun Griffith ddim wedi 
gweld y newyddion oedd wedi ei roi ar safle 
we y clwb y diwrnod cynt.

Yno roeddan nhw’n sôn fod Pedro Pasculli 
am fod yn ysgrifennydd technegol. Dyw hi 
ddim yn rhyw glir iawn beth yw ystyr hynny 
ond rhywun y tu ôl i’r llenni fydd cyn-fêt 
Diego Maradona o hyn ymlaen. Yr wythnos 
cynt roedd yn cael ei ddyfynnu fod ganddo 
obeithion mawr am fynd â’r tîm yn ei flaen.

Ddechrau’r flwyddyn yr ymunodd Hugo 
Colace, 36 oed, â’r clwb o Barnsley. Roedd 

wedi bod yno am dair blynedd cyn cael ei 
ddenu i Nantporth gan Lywydd y clwb a’r 
perchennog, Domenico Serafino. Chwarae 
a gofalu am ddatblygu’r ieuenctid oedd 
ei waith. Daeth yn gapten yn fuan iawn a 
dangos tipyn o allu i arwain ar y cae. Roedd 
medru sgwrsio â’r chwaraewyr yn Saesneg, 
Sbaeneg ac Eidaleg yn rhugl yn help mawr, 
meddai gwefan y clwb.

Yn 19 oed roedd yn arwain tîm yr Ariannin 
yng Nghwpan Byd yr Ieuenctid pan oedd 
Carlos Teves a Lionel Messi yn chwarae yn y 
gystadleuaeth yn 2003. Bum mlynedd wedyn 
yr oedd yn cyrraedd Barnsley. Sgoriodd wyth 
o goliau yn ei ail dymor.

Ond daeth tro ar fyd ac ymuno ag 
Estudiantes Tecos ym Mexico a wnaeth 
wedyn. Cafodd yrfa amrywiol i ddilyn yng 
ngwledydd y cyfandir. Ond dod yn ôl i 
Barnsley a wnaeth wedi hynny cyn cael ei 
wahodd yma.

Mae gobeithion am bethau mawr i Bangor 
City pan ddaw’n amser chwarae eto. Gorffen 
yn bumed a wnaeth y clwb yn y JD Cymru 
North wrth i’r Gymdeithas Bêl-droed ddod â’r 
tymor i ben. Ac ystyried eu bod yn dîm amser 
llawn, efallai fod hyn yn siomedig. Bydd Hugo 
Colace yn gobeithio am bethau gwell. Fel y 
cyn-reolwr mae’n hyderus y medran nhw godi 
i’r uchelfannau a chyrraedd Ewrop o Uwch 
Gynghrair Cymru.  

Ychydig iawn o bobol yn yr hen 
fyd ’ma y mae gan bawb air da 
i’w ddweud amdanyn nhw. Hyd 
yn oed gan y rhai sydd ddim yn 
eu ’nabod nhw. Roedd Iorys yn 
sicr yn un o’r rheini. Pawb yn ’i 
licio fo. Wel, ar wahân i amball 
asgellwr oedd wedi teimlo brath 
un o’i dacls enwog! Ond yr 
oedd ganddyn nhwtha barch 
ato fo.

Iorys oedd fy arwr i. Pan 
o’n i’n hogyn bach yn dŵad i 
lawr ar y bys o Sling i fynd i’w 
gweld nhw i gyd – saith o blant 
– yn nhŷ Yncl Owen ac Anti 
Magi yn Greenwood Avenue, 

Maesgeirchen, mi fyddai un o’r 
teulu bob amsar yn dŵad lawr 
i waelod yr allt i ’nghwarfod 
i. Mi fu Iorys sawl gwaith, a’i 
gyfarchiad yr un bob tro – 
‘Su’ ma’i, was?’ Doedd neb 
balchach na fi yn cael cerdded 
wrth ochor ’y nghefndar tal, 
cyhyrog o bêl-droediwr. Y dyn 
cryf tyner a’i wên gynnes.

Efallai iddo fod yn un o’r 
taclwyr caleta’ fu ar gae pêl-
droed erioed, ond oddi ar y cae 
yr oedd yn addfwyn a ffeind. Yn 
dawel a diymhongar. Rhoddai 
gant y cant i bob gêm a dyna a’i 
gwnâi yn ffefryn efo’r cefnogwyr. 
Hynny a’i ffyddlondeb i dîm ei 
dref enedigol. Deunaw mlynedd 
yn y crys glas.

Ychydig flynyddoedd yn 
ôl, pan oedd ei salwch yn 
dechrau gadael ei ôl ar y cof, 
aeth y ddau ohonom i weld yr 
arddangosfa fu  

yn Storiel i ddathlu hanes 
Bangor City yn Ewrop. Ar y wal 
roedd llun y tîm ddaru chwarae 
yn erbyn Napoli yn 1963. Cofio 
yn honno iddo roi crynshar o 
dacl i Mariani, asgellwr yr Eidal 
ar y pryd. Welwyd fawr o Mari 
Annie wedyn!

Mi wnes i enwi’r tîm ac ynta 
yn dweud yr enwau ar fy ôl i. Ar 
sgrîn fechan yn ymyl yr oedd 
darn o raglen newyddion oedd 
wedi’i recordio o flaen y gêm ac 
Yncl Owen yn siarad. ‘’Nhad,’ 
medda Iorys a gwên fawr ar ei 
wyneb.

Mi ges fy nymuniad o gael 
chwara efo fy arwr. Yn un ar 
bymtheg oed. Newid rhwng 
Iorys a Jimmy McAllister. 
A Barry Wilkinson dros y 
ffordd. O’n i fel ’taswn i mewn 
breuddwyd. Mi ’drychodd ar f’ôl 
i noson honno.

Yn syml, dyn da oedd Iorys.

rheolwr newydd yn lle 
dyn Cwpan y byd

Cofio ARWR

Hugo Colace, o gapten i reolwr

Ar 16 Mai bu farw iorys Griffiths, a oedd yn un o gewri tîm 
pêl-droed Bangor City yn ystod eu hoes aur yn y 1960au. yn 
ddiweddarach bu’n rhedeg siop nwyddau trydanol ar y stryd 
fawr. Ei gefnder JoHN oGWEN sy’n rhannu ei atgofion amdano.



17

GORIAd • mehefin 2020

Mi allech ddweud y 
byddai pawb yn teimlo’n 
well pe bai’r tymor wedi 
gorffen yn iawn. ond 
doedd hynny ddim i 
fod. yr unig beth oedd 
yn cael ei gynnig oedd 
torri pethau yn eu blas 
a Bangor 1876 yn dod 
yn bencampwyr. Mae 
hynny’n swnio’n ddigon 
dymunol ar ddiwedd 
blwyddyn gyntaf eu 
bodolaeth.

Doedd dim amheuaeth 
mai clwb newydd Bangor 
fyddai’n cyrraedd brig 
Cynghrair Gwynedd rai 
wythnosau cyn i Covid-19 
roi diwedd sydyn ar 
bethau. Roedden nhw 
wedi cael gafael arni o 
ddechrau’r tymor ac wedi 
dangos fod tîm ganddyn 
nhw i 
ddechrau 
dringo o’r 
gwaelod.

Fyddan 
nhw ddim 
yn gwybod 
beth yw’r 
cam nesaf 
am ychydig 
eto. A 
fydd trefn 
newydd 
gan y 
Gymdeithas 
Bêl-droed 
yn cynnig 
cynghrair newydd 
iddyn nhw neu beidio? 
Mae’n gwbl annheg ar y 
clwb os na fydd hyn yn 
digwydd gan fod rhaid 
gwobrwyo llwyddiant yn y 
cynghreiriau is fel yn y rhai 
uwch.

Yn y cyfamser mae’r 
rheolwr Mel Jones wedi 
dweud mewn neges 
diwedd tymor fod ennill 
Cynghrair Gwynedd yn 
gryn gamp o ystyried 
nad oedd y tîm mewn 
bodolaeth flwyddyn yn ôl.

Am longyfarch y 
cefnogwyr yr oedd Michael 

Johnston, y capten a 
roddodd ddiwrnod da o 
waith i’r hen glwb am rai 
tymhorau. Y ‘ffans’ oedd 
wedi gwneud hyn yn 
bosib, meddai. Hebddyn 
nhw fyddai ’na ddim clwb i 
ennill y gynghrair.

Roedd yr un mor 
ddiolchgar i’r chwaraewyr, 
y rheolwyr a’r gweithwyr i 
gyd oedd wedi ymddwyn 
yn rhagorol. O safbwynt 
chwaraewr roedd am 
ddiolch i reolwyr y clwb 
am eu harweiniad a’u 
ffydd ynddyn nhw fel 
chwaraewyr. Roedden nhw 
wedi rhoi’r uchelgais, y 
proffesiynoldeb a’r awydd 
ynddyn nhw i lwyddo.

Dywedodd ei fod wedi 
rhoi neges WhatsApp i’r 
chwaraewyr ar ôl colli i 

Rhuthun 
yng 
Nghwpan 
Cymru. 
‘Dydan ni 
ddim yn 
colli o hyn 
ymlaen’ 
oedd ei 
eiriau, a 
wnaethon 
nhw ddim, 
meddai.

Roedd 
hi wedi 
bod yn 
anrhydedd 

i’w harwain ar y cae ac 
maen nhw’n haeddu pob 
eiliad o’r gydnabyddiaeth 
a’r dathlu, pryd bynnag y 
bydd hynny.

Fydd y rowndiau nesaf 
yn y cwpanau yr oedden 
nhw yn dal ynddyn nhw 
ddim yn cael eu cynnal 
chwaith. Roedd Mel 
Jones yn edrych ymlaen 
yn bennaf at rownd 
gyn-derfynol Cwpan Iau 
Arfordir y Gogledd. Mae 
hanes yn perthyn i hwn, 
meddai, ac mae timau 
da wedi ei godi ar hyd y 
blynyddoedd.

Pencampwyr 
gwynedd yn eu 
tymor cyntaf

cPd bangor 1876

Ar ddydd Mawrth, 19 Mai, 
cyhoeddodd Cymdeithas 
Bêl-droed Cymru fod pêl-
droed yng Nghymru yn dod i 
stop am y tymor oherwydd y 
coronafeirws. penderfynwyd 
mai’r ffordd fwyaf teg o 
wneud pethau oedd defnyddio 
‘pwyntiau’r gêm’ i bennu 
safleoedd pawb yn y tablau.

Golyga hyn mai pencampwyr 
Ail Adran y ‘Welsh Alliance’ 
2019/20 yw... CPD y 
FELINHELI!!!! 

Cyhoeddwyd y newyddion 
gwych yma i’r chwaraewyr gan 
Euron, y rheolwr, yn ei Whatsapp 
wythnosol, ond y tro yma, yn 
hytrach na chael y ddieflig 
Coach Crater i osod ymarferiad 
i’r hogiau, lluchiodd y rheolwr y 
bêl oedd ganddo dan ei gesail i 
ffwrdd ac yfed peint o gwrw, gan 
adael neges i bawb arall wneud 
yr un fath!

Felin oedd y pencampwyr, 
ac er y buasai wedi bod yn 
neis ennill y teitl yn y ffordd 
gonfensiynol, roedd hyn bron 
iawn gystad. Roedd Felin wedi 
chwarae yn dda drwy’r tymor yn 
dilyn cychwyn trychinebus, yn 
colli 0–6 yng Ngaerwen ddiwrnod 
cyntaf y tymor, ond heb golli yr 
un gêm wedyn yn y gynghrair. 
Am y gêm honno dywedodd 
Euron fod hanner y tîm yn yr 
Eisteddfod yn Llanrwst, a’r rhai 
ddaeth oddi yno i chwarae, 
ddylai fod y rheini wedi aros yno 
hefyd!

Cyn y chwalfa yma, cafwyd 
‘pre-season’ difrifol, gan golli 
pob un o’r pum gêm. Felly mae 
codi’r teitl yn dangos cymeriad a 
dyfalbarhad y sgwad.

Roedd wyth gêm ar ôl i’w 
chwarae, tair gartref yn Seilo 
(Bae Cinmel, Gwalchmai a 
Llannefydd), a phum oddi 
cartref (Amlwch, Berffro, Bermo, 
Mochdre a Junction). Cwpwl o 
gemau digon anodd yn fanna, 
ond roedd yn ymddangos mai’r 
gêm gartref yn erbyn Llannefydd 
fyddai’r un bwysig. Y nhw oedd 
fwyaf tebygol o basio Felin yn y 

tabl, ond byddai rhaid iddyn nhw 
guro Felin yn Seilo yn ogystal ag 
ennill eu gemau eraill. Roedd hi’n 
argoeli am ddiweddglo cyffrous 
i’r tymor rhwng popeth, gyda 
Felin mewn lle cryf iawn yn mynd 
i fewn i’r ddau fis olaf. Chawn ni 
byth wybod sut fuasai hi wedi 
bod, ond roedd y lîg yno i’w 
hennill, ac roedd Felin yn edrych 
yn gryf ac yn ffyddiog. 

O edrych yn ôl, y gêm fawr 
oedd buddugoliaeth Felin 4–3 yn 
Llannefydd fis Hydref. Roedd hi’n 
gêm dda ac agos gyda Felin yn 
amddiffyn yn gryf tan y diwedd 
i hawlio’r triphwynt. Pe bai’r 
tîm cartref wedi llwyddo i ddod 
yn gyfartal y diwrnod hwnnw, 
Llannefydd fyddai’r pencampwyr. 
Roedd hi mor agos â hynny. 

Beth am y dyfodol? Bydd 
cynghrair y ‘Welsh Alliance’ yn 
dod i ben am byth, ar ôl bodoli 
yng Ngogledd Cymru ers 85 
mlynedd (i bob pwrpas). Mae 
ychydig bach yn drist i bopeth 
ddod i ben fel hyn, gyda’r 
Covid-19 yn difetha popeth. Bu 
rhaid gohirio noson ffarwel fawr 
yng ngwesty’r Celt, Caernarfon 
(Elin Fflur, neb llai, yn canu yno), 
ond gobeithir cael aildrefnu 
unwaith fydd hyn i gyd wedi dod 
i ben.

Gydag adeiladu eisteddle 
newydd yn Seilo wedi dod i stop 
yn ddisymwth, y gobaith ydi y 
bydd y gwaith yn ailgychwyn yn 
fuan ac yn cael ei gwblhau cyn 
dedlein y Gymdeithas Bêl-droed, 
fel bod Felin yn cael chwarae 
yn y gynghrair ‘trydedd-haen’ 
y tymor nesaf. Bydd yn rhaid 
ehangu hyd y cae o ryw bedair 
medr hefyd i gyrraedd y gofynion 
eithaf llym ac efallai annheg. Lot 
o botsian o gwmpas felly, ond 
mae popeth yn edrych yn o lew 
ar hyn o bryd.

Cadwch yn saff bawb, ac 
edrychwn ymlaen at bennod 
newydd yn hanes Clwb Pêl-
droed y Felinheli. 

Diolch i bawb am dymor 
llwyddiannus. Pa bryd fydd y 
parti dathlu ’sgwn i?

cPd y felinheli

pryd cawn ni ddathlu 
ein llwyddiant?

CyNGHRAiR LoCk sToCk WELsH ALLiANCE
ADRAN 2, 2019/20
 Ch E Cyf C G P
Y Felinheli 18 12 5 1 29 41
Penmaenmawr 21 12 5 4 20 41
Gaerwen 20 11 5 4 28 38
Llannefydd 17 11 3 3 27 36
Pwllheli 17 9 4 4 16 31
Y pump uchaf 7/3/20

Michael Johnston, capten Bangor 1876
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croesair rhif 376

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 24 Mehefin 2020. Atebion i Croesair Goriad, 4 Goleufryn, 
Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2LY, neu gellir ei yrru yn ddigidol i e-bost 
y Goriad, papurbrogoriad@yahoo.co.uk

AR DRAWS: 
1. Meysydd y gemau a fu’n ddistaw ers wythnosau (5,3,5)
8. Cwymp economaidd dan bwysau (10)
10. dioddefwr afiach (4)
11. Gwadnau ôl (6)
15. Cwymp (5)
19. Cefnogi achos (5)
20. Y pryd iawn i lacio: aed â’r mis? (8)
22. Cyn-gystadlaethau yn ddigidol eleni (11)
23. oedfaon o gapeli pell a gwag y suliau hyn (12)

I LAWR:
2. Tyngu i ddarparu gwell (4)
3. Lliwgar cymysg (7)
4. archwiliad am haint (5)
5. Dinas foethus nigeria ddoe, ond gan dlodi yfory fe losga (5)
6. Gair gorfodaeth (5)
7. Hyfforddi a gyflawnwyd gan rai rhieni ers wythnosau (5)
9. Troseddwr y ddeddf foesol (8)
12. Ffrwyth a fwyteid am yn ôl gan yr Ymerawdwr nero? (4)

13. Cymraeg chwithig fel fy Saesneg i (9)
14. Daear yn mynd i’r dibyn (3,2,3)
16. Dinistr (7)
17. Benthyciad i brynu a all droi’n faen melin (7)
18. Pwyso’n llwyr ar arall (7)
21. Wedi’r wawr (4)

Atebion Mis Mai:
Ar drAWS: 1. Cartrefi Gofal 8. Arbenigwyr 10. Medd 11. Llunio
15. dotia 19. Ffoli 20. Gweithlu 22. Goruchwylio 23. Coronafeirws. 
i LaWR: 2. araf 3. Tabledi 4. Ennyd 5. ingol 6. olynu 7. Llifo
9. Wyddgrug 12. Llef 13. noson Glir 14. Efelycha 16. Treiglo
17. Anturio 18. Einioes 21. Gwae.

Cyhoeddir atebion Croesair Mis Mehefin ynghyd ag enw’r enillydd yn rhifyn 
Mis Gorffennaf. Enillydd Croesair Mis Mai gydag ateb cyflawn oedd Gwen 
Griffith, Fron, Deiniolen. Daeth nifer o rai eraill i law, a chafwyd atebion 
cyflawn gan: Emrys Griffiths, 5 Llwyn, rhosgadfan, Caernarfon; Jean Hughes, 
Bryn awel, Talybont, Bangor; Eirlys Huws, Pantgwyn, Bont-goch, Ceredigion; 
John Wynn Jones, Bryn afallon, 131 Penchwintan, Bangor; Medi a iorwerth 
Michael, 9 Lôn y Meillion, Eithinog, Bangor; Gwil a nerys, isgaer,
Y Felinheli; W. H. Owen, 14 Lôn y Meillion, Eithinog; Gwenno Pritchard, Llwyn 
Teg, Penrhosgarnedd; Dilys a. Pritchard-Jones, Ynys, abererch; Liz Roberts, 
7 Lôn y Meillion, Bangor; nerys roberts, Bryn rhosyn, Stryd y Ffynnon, 
Porthaethwy; T. a G. Roberts, Gorwel Deg, Rhosmeirch, Ynys Môn; Doris 
shaw, Tynygongl, 26 Llwyn Hudol, Maesgeirchen.
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Pos@GarethFfowc #posydydd
pos MoT
Wrth lacio’r rheolau pellter mynd am dro, mae Mot y ci wedi 
colli’i ben yn llwyr.
Mae pum polyn lamp ar hyd un ochr i’r stryd, ugain metr 
rhwng pob pâr o bolion. Bwriad Mot ydy ymweld â phob 
polyn lamp, gan ddewis un o’r polion fel man cychwyn ac 
yna rhedeg yn ôl ac ymlaen hyd nes y bydd wedi ymweld 
â phob un. Ei nod ydy dilyn llwybr sydd mor hir â phosibl a 
gwna hynny trwy osgoi mynd at y polyn lamp agosaf bob 
tro. 
faint yw hyd y llwybr hiraf posibl y gall Mot ei ddewis?

ateb ar dudalen 21
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Eleni bydd deugain mlynedd wedi mynd 
heibio, a 380 rhifyn wedi ymddangos, ers 
cyhoeddi y rhifyn cyntaf o’r Goriad ar 
Hydref 1, 1980.
    Derbyniwyd dymuniadau da gan 
Arglwydd a Syr sef ‘Cau’r Bwlch’ gan 
yr arglwydd Dafydd Wigley a ‘Pob 
llwyddiant’ gan Wyn (Syr Wyn Roberts). 
Roedd y ddau yn Aelodau Seneddol ar y 
pryd.  Roedd pedwar o gyd-olygyddion 
ar y papur, sef y Parchedig John Gwilym 
Jones, William Owen, ifan Roberts a 
Maldwyn Thomas. 
    Ymddangosodd dau lun ar y dudalen 
flaen, sef David Griffith Edwards o 
Stryd y Deon oedd ar fin mynd i ddringo 
i’r Himalayas, a Wil Parry Williams, y 
golygydd chwaraeon, oedd yn ‘Troi’r 
Goriad’ yn Theatr Gwynedd.
   Cais i ffurfio Cymdeithas y Dysgwyr 
ym Mangor oedd gan Elen Rhys yng 
Ngholofn y Dysgwyr.
    Roedd nifer fawr o hysbysebion yn 
y rhifyn cyntaf. Ydach chi’n cofio ble 
oedd y rhain? Llyfrfa Pendref, Farmers 
Supply, i. a H. Griffiths, Booklands a 
Galloways, Wetton a Thomas, Stermat a 
Siop Caerffynnon.
   Cafwyd cyfarchiad gan Faer Dinas 
Bangor, sef y Cynghorydd Glenda Jones, 
ynghyd â Maer Arfon, sef y Cynghorydd 
iris Parry.
    

‘Pier am byth?’ oedd pennawd pryfoclyd 
un golofn, a oedd yn gofyn a oedd yn 
beth doeth poeni am y pier gan fod 
Cyngor Dinas Bangor yn sôn am ffurfio 
cymdeithas i ddiogelu’r pier ac efallai 
agor cronfa i godi arian er mwyn ei 
adnewyddu.
    ‘Drws Awen’ oedd pennawd y golofn 
farddoniaeth dan ofal y Parchedig 
Robert Williams ac roedd ganddo englyn 
yn gwahodd cyfraniadau:

  Wel oes y mae can croeso – a galwad
            I’r golofn, dowch heibio,
      Rhwydd y fraint i feirdd y fro,
      Y GORIAD sy’n ddiguro.

Gosodwyd tasgau ar gyfer gweithio yn 
yr ardd bob mis gan Harri Edwards ac 
roedd llu o awgrymiadau ar gyfer mis 
Hydref.
   ‘Canrif o rygbi ym Mangor’ oedd 
neges hanesyddol y golofn chwaraeon 
gan Wendell Edwards ac roedd llun 
diddorol o’r gêm agoriadol i ddathlu’r 
achlysur gydag alan martin (oedd 
yn chwarae i Gymru a’r Llewod) yn 
cystadlu am y bêl ar hen gae rygbi 
Bangor. Ydach chi’n cofio ble oedd 
hwnnw?
    Diddorol yw edych yn ôl.

siop Mfi yn agor ym Mangor.

Colofn bysgota yn ymddangos am y 
tro cyntaf gan J. Lyn Davies.

Jâms Niclas yn cael ei ethol yn 
Archdderwydd Cymru, a’r Parch Glyn 
Tudwal Jones yn cael ei alw i fod yn 
weinidog yn Nhwrgwyn.

Jodie Williams, 1 Queens Av. 
Maesgeirchen, oedd y babi cyntaf 
i’w geni ar ddydd Calan 1981 yn 
Ysbyty Môn ac Arfon. Tybed beth yw ei 
hanes bellach? (Bu Jodie a’i brawd yn 
ddisgyblion yn Ysgol y Garnedd.) 

Capel y Nant, Minffordd, yn cau a’r 
Parch Trefor Jones Caernarfon yn 
pregethu yn y cyfarfod olaf yn Chwefror. 
David Edwards, oedd â’i lun ar dudalen 
flaen y rhifyn cyntaf, yn dychwelyd o’r 
Himalayas ac wedi cyfarfod Cymro 
Cymraeg o Langefni ar ei ffordd i fyny’r 
mynydd.

Aled Conwy Roberts yn cerdded o 
Fangor i Aberdaron i godi arian ar gyfer 
Cymdeithas Gateway oedd yn cyfarfod 
yn gyson yn Ysgol Treborth. Roedd 
Aled yn gweithio yn ystafell blastar 
Ysbyty Môn ac Arfon.

Gwelwyd llun Tudur Dylan Jones 
gyda’r actor Philip Madoc. Roedd 
Dylan yn actio’r Lloyd George ifanc yn y 
gyfres boblogaidd ar y teledu.

Croesawyd Côr o fryniau Casia yn 
yr India i Fangor, ac fe wnaed hynny 
yn eu hiaith frodorol gan y Parch a 
Mrs Ednyfed Thomas, oedd wedi 
bod yn gweithio yn yr India am nifer o 
flynyddoedd.

Capel pendref yn anrhydeddu’r Parch 
John Gwilym Jones ar ennill y gadair yn 
Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth.

Comisiwn ffiniau Cymru yn trafod 
uno Bangor a’r cyffiniau gydag 
etholaeth Ynys Môn. Maent yn dal i 
drafod y peth!

William Lloyd Davies, gyda John Ogwen, ar ôl y cyngerdd 
iddo ar ei ymddeoliad yn 2000 i ddiolch am ei gyfraniad i 
addysg Gymraeg ym Mangor

Y Goriad Cyntaf
DEuGAiN MLyNEDD yN ôL

Beth oedd 
yn y Goriad?
TACHWEDD 1980

MAi 1981

MEHEfiN 1981

GoRffENNAf 1981

RHAGfyR 1980

Mae’n siŵr fod cartrefi pawb yn fwy trefnus ar ôl yr holl glirio mawr yn 
ystod yr wythnosau segur. Wrth fynd drwy’r cypyrddau daeth WILLIAM 

LLOYD DAVIES (Caernarfon erbyn hyn) o hyd i 15 copi cyntaf ein papur. 
Ef oedd Ysgrifennydd y Goriad ar y pryd. Yma mae’n mynd drwy’r rhifyn 

cyntaf oll.
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220 metr. Mae Mot yn cychwyn yn y canol (polyn 3) ac yn dilyn y 
patrwm 3, 5, 1, 4, 2. Ateb cyffredin, ond anghywir, ydy 200 metr 

wrth ddewis llwybr ar y patrwm 1, 5, 2, 4, 3.

ATEB pos MoT 

GWASANAETHAU’R SUL  Mae’n gwasanaethau yn parhau i gael 
eu cynnal dros y we, gydag oedfa bore Sul ar sianel Capel y Ffynnon 
ar YouTube. Mae’r Ysgol Sul yn parhau dros Zoom i’r plant, a’r oedfa 
5.00 hefyd ar Zoom, er mwyn i bawb fedru cyfrannu yn y trafod. 
Un nodwedd o’n gwasanaethau yw’r modd mae’r dechnoleg wedi 
ei defnyddio ar gyfer cyflwyno’r emynau, fel ein bod yn cael gweld 
amryw o’n haelodau yn cyd-ganu o’u cartrefi eu hunain. Diolch i 
bawb sy’n cyfrannu er mwyn cyfoethogi’r cyflwyniad.

Mae’r bobl ifanc hefyd yn cyfarfod ar nos Sul am 7.30 yr un modd i 
gael trafodaeth.
EDRYCH YMHELLACH  Un fantais o ddefnyddio’r we yw’r cyfle 
i wahodd rhai oddi allan i ymuno gyda ni ambell waith. Ar nos Sul, 10 
Mai, ymunodd Lydia Adams â ni o ddinas Ljubljana yn Slofenia. Bu 
Lydia yn astudio Cerdd yma ym Mangor, ac wedi graddio arhosodd 
i gynorthwyo gyda gwaith yr Undebau Cristnogol yn y Brifysgol. 
Ers sawl blwyddyn bellach mae wedi bod yn gweithio ymhlith 
myfyrwyr Slofenia, yn cynorthwyo’r Undebau Cristnogol yno. Roedd 
yn ddiddorol clywed cyn lleied o achosion o Covid-19 oedd wedi 
digwydd yno, gan i’r llywodraeth gau ffiniau’r wlad a gosod amodau 
caeth i bawb cyn gynted ag yr oedd sôn am salwch yn yr Eidal. Roedd 
yn hyfryd ei gweld mor galonogol, er ei bod mor bell oddi cartref. 
CYFARFODYDD AMRYWIOL  Mae clybiau’r plant, sef Cyffro 
(ar gyfer plant cynradd) a’r Selar (ar gyfer y rhai hŷn), yn parhau 
yn wythnosol, a’r cyfarfod gweddi wythnosol, ynghyd ag amryw 
gyfarfodydd mwy anffurfiol i rannu a thrafod yr hyn mae Duw’n ei 
ddweud wrthym drwy’r Beibl. Mae’r cyfarfodydd misol, sef Clwb y 
Dysgwyr, Brecwast Merched a Brecwast Dynion, yn parhau hefyd, 
a phawb yn dod yn arbenigwyr gyda Zoom. (Fe awgrymodd rhywun 
mai’r Zoomers fydd yr enw ar y genhedlaeth bresennol). 
     Yr un modd, mae ein gweinidog yn parhau gyda’r myfyrdodau 
dyddiol – y Gair o’r Gell. Gellir dod o hyd iddynt ar sianel Capel y 
Ffynnon ar YouTube, a cheir dolen iddynt hwy a gwasanaethau’r Sul 
ar dudalen Facebook y capel, neu ar ein gwefan capelyffynnon.org
CYNHADLEDD ELF  Yr adeg hon o’r flwyddyn bydd ein 
gweinidog fel arfer yn pacio’i fagiau a diflannu tua Gwlad Pwyl ar 
gyfer Cynhadledd European Leadership Forum. Eleni wrth gwrs nid 
oedd modd teithio, ond fe gynhaliwyd y gynhadledd dros y we. Roedd 
yn brofiad gwych unwaith eto cael ymuno gyda channoedd ar draws 
y byd i drafod, dysgu ac addoli. Profiad digon rhyfedd oedd eistedd 
adref, ond ymuno mewn trafodaeth gyda rhai mor bell i ffwrdd. 
Roedd un o’r grwpiau trafod y bu’n rhan ohono yn cynnwys rhai o’r 
Almaen, Wcráin, Bwlgaria, Sweden, Gwlad Pwyl, Iwerddon, Sbaen 
a’r Unol Daleithiau. Fel y gellid disgwyl, mae cael rhai o wahanol 
gefndiroedd fel hyn yn ennyn trafodaethau brwd a diddorol. Y gobaith 
erbyn y flwyddyn nesaf yw y byddwn yn cael ailymuno â’n gilydd yng 
Ngwlad Pwyl.

capeL Y FFYNNoN

Nofel a ymddangosodd yn syth 
wedi’r Cloi Mawr, ac a gafodd 
ei lansio ar y we, yw Wal gan 
Mari Emlyn o’r Felinheli. Mae 
mwy nag un 
‘wal’ yn rhan o 
stori Siân, yn 
wal go iawn 
(rhyngddi hi a’i 
chymydog) ac 
yn rhai ffigurol. 
Edrych yn ôl ar 
ei phlentyndod 
a wna Siân, ac 
mae’r nofel, 
gyda’i chlawr 
caled ac arno 
lun o ferch fach 
yn ysgrifennu 
wrth ei desg, yn 
bwriadol ddwyn 
i gof lyfrau 
dysgu darllen 
Ladybird ers 
talwm lle’r oedd 
popeth yn syml. 
Ond dangos 
nad yw popeth 
mor syml 
mewn bywyd 
a wna’r nofel 
amlhaenog 
hon sy’n plethu 
profiadau anodd 
a thrychinebus, 
hyd yn oed, gyda hiwmor 
a dychan. Y Lolfa sy’n ei 
chyhoeddi a’r pris yw £8.99.

Ym mis Gorffennaf y bydd 
cyfrol ddiweddaraf yr Athro 
Gareth Ffowc Roberts o 
Fangor yn ymddangos, sef 
cyfri’n cewri: hanes mawrion 

ein mathemateg gan Athro 
Gareth Ffowc Roberts 
(Gwasg Prifysgol Cymru, 
£11.99). Mae’r cyhoeddwyr 

yn ei disgrifio fel 
‘y llyfr perffaith i 
ddisgyblion ysgol a 
phawb sydd eisiau 
dysgu am waith 
mathemategwyr 
nodedig Cymru, 
a fydd yn ei dro 
yn ysbrydoli 
cenhedlaeth 
newydd o 
fathemategwyr’. 
Ac ymhlith y 
rhai sy’n cael eu 
dyfynnu fel rhan 
o’r broliant y mae 
Tudur Owen, y 
comedïwr a’r 
darlledwr o’r 
Felinheli: ‘Gwych 
oedd cael f’atgoffa 
gan y gyfrol 
ryfeddol yma fod 
mathemateg yn 
perthyn i ni gyd ac 
yn rhan o’n hanes 
cenedlaethol. A 
gwych hefyd ydi 
gweld yr awdur ar 
ei orau yn gwneud 
mathemateg yn 

berthnasol, hygyrch a hynod 
ddiddorol hyd yn oed i glown 
fel fi.’

Hynna bedio, felly! Gareth, 
wrth gwrs, sy’n gyfrifol am 
#posydydd ar Trydar a gweler 
ei bos i’r Goriad ar dudalen 18.

Llyfrau newydd gan 
awduron lleol

Llwyddiant Tri yn Eisteddfod T Cai Fôn Davies enillodd Fedal y Prif 
Gyfansoddwr yn Eisteddfod T yr Urdd. 
Mae Cai yn byw ym Mhenrhosgarnedd 
ac ar ei ail flwyddyn ym Mhrifysgol 
Bangor yn astudio Cymraeg a Hanes.

Myfyrwraig ar ei hail flwyddyn ym 
Mangor, hefyd, yn astudio’r Gymraeg 
a’r Gyfraith, yw Mared Fflur Jones, sef 
Prif Lenor yr Eisteddfod.

A chyn-fyfyriwr o Ysgol y Gymraeg 
a enillodd y Gadair, sef Osian Wyn 
Owen, yn wreiddiol o’r Felinheli 
ond yn byw rŵan yng Nghaernarfon. 
Cyflawnodd yr un gamp ddwy 
flynedd yn ôl yn Eisteddfod yr Urdd 
Brycheiniog a Maesyfed. Mae Osian 
newydd ennill gradd MA mewn 
Ysgrifennu Creadigol ac wedi dechrau 
swydd newydd fel swyddog y wasg.
Llongyfarchiadau mawr i’r tri ohonynt.
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Mae Menter Iaith Bangor wedi trefnu sawl gweithgaredd ar lein. Ewch 
at dudalen y Fenter ar Facebook i gael rhagor o fanylion, i ymuno â 
gweithgareddau ac i roi cynnig ar y cystadlaethau.
 
HER DYSGU ENGLYNION - pwy all ddysgu’r nifer mwyaf o englynion 
rhwng rŵan a 1af o Fedi 2020?
CYSTADLAETHAU COFIO GWENLLïAN: ERBYN 12 MEHEFIN 
a: Ysgrifennwch stori am y Dywysoges Gwenllïan. 
B: Tynnwch lun neu lun camera o’r Carneddau (Gwenllïan, Dafydd, Llywelyn 
ac yr Elen). Categorïau: 1 - Cynradd (8-11); 2 - Uwchradd (12-16). 
Nodwch enw, oedran, blwyddyn ac enw’r ysgol ar bob cais. Gwobrau 
arbennig.
CYSTADLEUAETH I GARTREFI BANGOR: Lluniwch boster ‘Diolch i 
Heddlu Gogledd Cymru’ am ein cadw’n saff. Rhowch y poster mewn ffenestr 
amlwg yn eich tŷ. Tynnwch lun ohono a’i anfon i dudalen Facebook Menter 
iaith Bangor. DyDDiAD CAu: 30 MEhEFin. Bydd John Wyn Williams, 
Maer Bangor yn dewis yr un buddugol.
DARLITHOEDD COFIO GWENLLïAN: Gwelwch y poster cyferbyn.
MAWRTH 23 MEHEFIN: Popdy Trafod iaith: ‘oes angen cefnogaeth bellach 
ar gartrefi di-Gymraeg er mwyn cynnal hyder plant o ran siarad Cymraeg? 
Do English speaking households need further support to maintain children’s 
confidence in speaking Welsh?’ dewi Llwyd yn Cadeirio. Panel yn cynnwys 
rhiant di-Gymraeg, adran addysg Gwynedd, GWE a Mentrau iaith Cymru. 
ar dudalen fb Live Menter iaith Bangor.
MAE Grŵp SkypE ‘pEint A SGwrS’ yn rhoi cyfle i ddysgwyr sgwrsio 
â’i gilydd ac â Chymry Cymraeg. Mae’n agored i bawb bob nos Fercher o 
7 tan 8, ac fel arfer bydd yn cynnwys gweithgaredd megis cwis. Os hoffech 
gymryd rhan, cysylltwch â Dani schlick trwy e-bost cwisdysgwyr@gmail.
com a chewch ddolen i ymuno â’r grŵp.

digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

Anfonwch atom os bydd gennych chithau ddigwyddiad i’w hysbysebu.

Diolch i Robert Williams am y llun hwn o ganol Bangor un bore yn nechrau mis Ebrill, yn fuan 
wedi’r Cloi. Gobeithio y gwelwn fwy o fywyd yno cyn bo hir, pan gaiff y cyfyngiadau eu llacio.

Bangor heb bobol
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