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Bangorau’r 
Byd yn 
dathlu dewi
Doedd dim gorymdaith Gŵyl Dewi 
ar y stryd eleni, ond chafodd yr Wyl 
mo’i anghofio. Yn lle bod yn ynys 
fach yn dathlu ym Mangor trefnwyd 
i gysylltu â Bangorau eraill y byd am 
awr bnawn Llun, 1 Mawrth.

Syniad Iwan Williams, Cyfarwyddwr 
Dinesig Cyngor Bangor oedd hyn. Ar 
Zoom y rhoddwyd gwahoddiad i tua 
dwsin Bangor sydd i’w cael yn y byd 
gan gynnwys Awstralia er roedd yn 3.00 
y bore yno ar yr ail o Fawrth ac nid oedd 
disgwyl iddynt ymuno.

“Creu tipyn o hwyl ac adloniant oedd 
y nod,” meddai Iwan Williams, “a bydd 
yn help I godi proffil y ddinas.”

Yr Athro Andrew Edwards o’r 
Brifysgol oedd yn rhoi’r sylwadau 
agoriadol. Nia Powell o’r coleg roddodd 
ychydig o hanes Bangor Fawr yn Arfon, 
cysylltiad Deiniol a Dewi Sant a darllen 
cywydd o’i gwaith oedd yn cyfeirio at 
Gymru ‘anweledig i relyw byd’.

Y cantorion Gwilym Bowen Rhys o 
Fethel ac Eve Goodman o’r Felinheli 
oedd yn canu.

Ar y dechrau dod â phobl ifanc pob 
Bangor gwahanol at ei gilydd fel rhyw 
fath o brosiect e-gefeillio oedd y nod - 
creu perthynas a chyfeillgarwch dros y 
blynyddoedd nesaf.

“Dyma ni wedi dechrau’r berthynas 
rhwng gwahanol Bangors,” meddai 
Iwan. “Mae chwyldro Bangor wedi 

dechrau o ddifri.”
Ar ddiwedd y darllediad roedd 

cynrychiolydd Bangor, Winsconsin 
yn frwd dros hyn a’u bod yno yn 
trafod dysgu mwy am Gymru yn yr 
ysgolion. Roedd cynrychiolydd Gogledd 
Iwerddon yn gweld gwerth mawr i’r 
berthynas rhwng y Bangorau.

Rhwng 24 Chwefror a 5 Mawrth 
bu dathlu cyson ar y we. Bu cyfres o 
ddigwyddiadau byw a rhithiol, wedi eu 
trefnu ar y cyd gan sefydliadau Pontio, 
Menter Iaith Bangor, Castell Penrhyn, 
Storiel, Gwynedd Greadigol, Cyngor 
Dinas Bangor, Adra a Dysgu Cymraeg 
Gogledd Orllewin Cymru.

Roedd yr ŵyl yn cynnwys amrywiaeth 
eang o weithgareddau - perfformiadau 
cerddorol byw, gwersi crefft, coginio a 
garddio, cwisiau, cystadleuaeth addurno 
ffenestr siop ar-lein, a thrawsnewid Cloc 
Stryd Fawr Bangor yn goch, gwyn a 
gwyrdd i ddathlu’r diwrnod.

Yn ôl Mair Rowlands, Cadeirydd 
Menter Iaith Bangor a Chynghorydd ar 
Gyngor Dinas Bangor:

“Mae wedi bod yn flwyddyn heriol 
i bawb, ac er mor anodd yw trefnu 
unrhyw ddigwyddiad wyneb yn wyneb 
ar adeg fel hyn, ‘roeddan ni’n teimlo 
fod hyn yn gyfle i ni esblygu fel gŵyl a 
chynnig ‘chydig o obaith a llawenydd 
yn ystod y cyfnod clo diweddaraf.”

Gwion a Sion Emyr 
yn dathlu Gŵyl Ddewi 

yng ngwasanaeth 
Capel Bethania,

Y Felinheli.
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Golygydd y Mis: Modlen Lynch
Golygyddion y rhifyn nesa: Manon a Meirion Davies

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 drwy anfon ati ar 
ebost Goriad – 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
SiOP TAxi CHUBBS, BAnGOR
kWikS, STRYD FAWR, BAnGOR
LATE SHOP, BAnGOR UCHAF
AWEn MEnAi, PORTHAETHWY
RiCHARDS, Y MAES, CAERnARFOn
SiOP GAREJ BERAn, DEiniOLEn

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
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llythyrau

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 Ebrill erbyn dydd Mercher
31ain o Fawrth i: papurbrogoriad@yahoo.co.uk

EthOlIAD SENEDD CYMRu 2021.
Annwyl Olygydd,
Cofiwch fod gan bobol ifanc 16 ac 17 oed yr hawl i bleidleisio yn 
etholiadau’r Senedd ym mis Mai. Mae’n bwysicach nag erioed bod 
llais ein hieuenctid yn cael ei glywed yn glir. Mae’n bwysig hefyd 
bod rhieni ac aelodau hŷn y teulu yn eu hannog i gofrestru.

Mae’n cymryd llai na 3 munud i gofrestru i bleidleisio, a gallwch 
wneud hynny yn Gymraeg drwy ddilyn y ddolen hon.
gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio
Cofion
Osian

Annwyl Olygydd
DIOGElWN - CYNlluN NEWYDD I DDIOGElu ENWAu 
CYMRAEG AR DAI
hoffwn, trwy gyfrwng eich tudalen llythyron, dynnu sylw eich 
darllenwyr at gynllun newydd o'r enw DIOGElWN y mae 
Cymdeithas yr Iaith wedi’i lansio.

Bwriad y cynllun yw diogelu enwau Cymraeg ar dai er mwyn 
cenedlaethau’r dyfodol.

Mae'r syniad sydd wrth wraidd y cynllun yn un syml iawn, ac yn 
berthnasol i bawb sy'n byw yng Nghymru ac sy'n berchen ar dŷ ag 
enw Cymraeg.
• Os ydych ar fin gwerthu eich tŷ: gallwch ofyn i'ch cyfreithiwr 
gynnwys cymal penodol yn y cytundeb gwerthu er mwyn atal 
prynwyr a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol.
• Os nad ydych yn bwriadu gwerthu’ch tŷ: gallwch ddiogelu’r 
enw trwy lofnodi a chofrestru cytundeb (gyda chymorth eich 
cyfreithiwr) er mwyn atal prynwyr neu gymyndderbynwyr o dan 
eich Ewyllys chi a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y 
dyfodol.

Mae’r dogfennau perthnasol (sydd wedi’u paratoi gan ein 
cyfreithwyr) ar gael ar wefan y Gymdeithas i'w lawrlwytho. Ewch 
i cymdeithas.cymru/diogelwn (neu gallwch ffonio 01970-624501 a 
gallwn anfon y dogfennau atoch trwy’r post).
Cofion gorau   
Mabli Siriol, Cadeirydd

BEIRNIADu ‘GEIRIAu GWAG’ llYWODRAEth CYMRu AR 
AIl DAI
Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu ymateb y Gweinidog 
tai, Julie James, i gwestiynau yn y Senedd ddoe gan Weinidog 
Cysgodol tai Plaid Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr argyfwng 
ail dai. 

Pan holodd Delyth Jewell AS a fyddai llywodraeth Cymru yn 
gweithredu i gau’r bwlch cyfreithiol - neu ‘loophole’ - sy’n galluogi 
i berchnogion ail dai osgoi talu trethi domestig a’r premiwm treth 
cyngor, atebodd y Gweinidog drwy ddweud “nad ydw i’n siŵr fy 
mod yn cytuno ei fod yn ‘loophole’”, cyn mynd ymlaen i egluro 
fod llywodraeth Cymru yn y broses o “edrych i weld beth ellir ei 
wneud” i ddelio â’r argyfwng fyddai’n osgoi unrhyw “ganlyniadau 
anragweldadwy ar y farchnad dai”. 

Dywedodd llefarydd ar ran ymgyrch Nid Yw Cymru Ar Werth 
Cymdeithas yr Iaith, Osian Jones:

“tra roedd y Gweinidog yn ymddangos yn eithaf 
cydymdeimladol ar y mater, y gwir amdani yw na all eiriau clên 
brynu tŷ. Mae Julie James yn Weinidog mewn llywodraeth, ac mae 
gan lywodraeth Cymru, yn yr achos hon, nifer o bwerau sydd eu 
hangen i weithredu’n awr er budd ein cymunedau, ond am ryw 
reswm maent yn dewis peidio eu defnyddio. Mae Cymdeithas yr 
Iaith wedi galw’n gyson am gyfres o fesurau y dylid eu cymryd i 
unioni’r argyfwng, gan gynnwys rhoi grymoedd i awdurdodau lleol 
daclo’r argyfwng tai. Beth sydd ei angen gan y llywodraeth ydi 
gweithredu, nid rhagor o eiriau gwag - yn enwedig o ystyried fod y 
broblem hon wedi bodoli ers degawdau!
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GOHEBYDD NEWYDDION EITHINOG.
Croeso i Delyth Mai Williams, gohebydd newyddion 

newydd Eithinog, i dîm y Goriad. Byddai Delyth yn falch 
iawn o glywed am unrhyw newyddion o ardal Eithinog. 

Gallwch gysylltu gyda Delyth ar:
Ffôn: 01248 351211  / ebost: delmai@hotmail.co.uk

Cyfeiriad: 20, Lôn y Bryn.

Gyda chalon drom rwyn derbyn y swydd o ohebydd ardal Eithinog. 
Mae dilyn Gwawr yn dipyn o sialens ond gyda’ch cymorth chi 
ddarllenwyr, ‘rwyn siwr y cawn dipyn o hanesion a newyddion i lenwi 
colofn misol ardal Eithinog.

Delyth M Williams

DIOLCH  hoffai Ifan, huw, Owain a’r teulu ddiolch o galon i’r holl 
ffrindiau a chymdogion a fu’n gefn iddynt yn ystod salwch Gwawr.

Diolch am y llythyrau, cardiau, ymweliadau o bell, galwadau ffôn, 
a phob gair o gydymdeimlad a ddangoswyd yn dilyn marwolaeth 
Gwawr.

Casglwyd swm anrhydeddus i gronfa leukemia uK er cof amdani.
GWaITH NWY  Am yr wythnosau nesaf - bydd nifer o weithwyr o 
gwmpas Eithinog yn gosod pibellau nwy newydd.
BrYsIWCH WELLa  Rydym yn dymuno gwellhad buan i Dewi 
Davies, Bryn Eithinog, sydd wedi cael triniaeth ar ei goes yn 
ddiweddar - traed fyny am gyfnod rwan ! 

marwolaeth
Gyda thristwch mawr y cyhoeddir bod Mrs Vivienne 
Annette Smith o Oakwood, 156 Ffordd Penrhos, Bangor 
wedi marw'n sydyn ond yn heddychlon yn Ysbyty 
Gwynedd, Bangor ar y 9fed o Ionawr, 2021. Annwyl 
wraig John, mam ymroddedig Chris, Lynne a Stephen, 
nain gariadus a hen nain, chwaer hoff i Michael a Hefina 
(Awstralia) a'r diweddar Myfanwy a Sheila, a modryb 
annwyl i'w holl neiant a'i nith. Cynhaliwyd yr angladd yn 
Amlosgfa Bangor ddydd Mawrth, 19 Ionawr am 2.15pm. 
Rhoddwyd yr holl roddion a dderbyniwyd i Ward Moelwyn 
Ysbyty Gwynedd.

Mae siop Penrhosgarnedd yn lle prysur 
ac mae hynny’n sicr wedi bod yn wir yn 
dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i bobl 
weld gwerth cael siop ar garreg y drws 
yn fwy nag erioed. Mae llawer o drigolion 
lleol wedi canmol modd y mae’r siop wedi 
bod yn gofalu am anghenion pobol hŷn a 
bregus drwy gynnig gwasanaeth danfon 
neges, gwasanaeth di-dâl a fu’n rhedeg o fis 
Mawrth hyd fis awst. 

“Fy syniad i oedd cynnig y gwasanaeth yma 
er mwyn helpu pobol mewn cyfnod o anhrefn 
llwyr,” meddai Waqar Abbas, perchennog One 
Stop. “Roeddwn i wedi bod yn y Brifysgol 
yn gwneud cwrs Busnes, ac ar ôl gorffen 
roeddwn i isio gwneud gwahaniaeth yn y 
gymuned. Pan ddaeth y pandemig, a’r holl 
gyfyngiadau, roedd hyn yn un peth ymarferol 
roeddwn i’n gallu ei wneud. Yn ystod y 
cyfnod mwya prysur roedden ni’n danfon 
pecynnau i 70 i 80 o bobol bob wythnos, ar 
gyfartaledd, ym Mangor ac mewn llefydd o 
gwmpas y ddinas hefyd.”

Ers mis Awst mae’r siop yn cynnig 
gwasanaeth danfon ‘Snappy Shopper’ sy’n 
gwarantu y bydd nwyddau sy’n cael eu 
harchebu yn cyrraedd y cwsmeriaid o fewn 
hanner awr i awr.

un o’r trigolion lleol sy’n gwerthfawrogi’r 
siop yn fawr ydi Mrs Katie Williams, Bryn 
Ogwen, sydd yn ei hwythdegau ac yn byw ym 
Mhenrhos ers dros hanner canrif. Yn ystod 
y cyfnod clo cyntaf, pan oedd yn rhaid iddi 
hunanynysu, roedd yn falch o gael ei neges, 
a hefyd ei thaliadau pensiwn, at ei drws. Ers 
hynny mae wedi mynd yn ôl i’w harfer o fynd 
i’r siop bron bob dydd ac mae hi’n canmol y 

staff am fod mor barod eu cymwynas.
“Maen nhw’n dda tu hwnt, yn mynd allan 

o’u ffordd i’ch helpu chi. Maen nhw’n gallu 
cael gafael ar unrhyw beth dwi isio neu helpu 
efo rhyw broblem. Maen nhw’n glên ac mae 
yna lot o dynnu coes hefyd! Mae hi’n bwysig 
iawn fod siop i’w chael yma.”

Yn ystod y misoedd diwethaf bu’r siop yn 
gaffaeliad i staff Ysbyty Gwynedd hefyd, 
gyda’i horiau agor hir yn golygu y gallent 
daro heibio wrth orffen shifft. Dangosodd y 
siop, yn ei thro, ei gwerthfawrogiad hithau 
o waith y gweithwyr iechyd ac aeth sawl 
hambwrdd llawn o fwyd dros y lôn i’r ysbyty.

Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn mae 
Waqar Abbas yn cydnabod bod amseroedd 
anodd wedi bod, yn enwedig yn nyddiau 
cynnar y pandemig pan oedd pobol yn prynu 
pethau mewn panig.

“Mi gawson ni adegau pan oedd rhai 
silffoedd yn wag ond fe wnaethon ni ymateb 
i hynny drwy ddal stoc yn ôl er mwyn 
darbwyllo pobol i beidio prynu gormodedd o 
bethau ar unwaith, fel bod ’na ddigon i bawb. 
Ond ar y cyfan rydan ni wedi gallu dal i fynd 
ac mae’r gymuned wedi bod yn gefnogol 
iawn.”

Mae Nia Edwards, sy’n gweithio yn y siop, 
yn ategu hynny. 

“Rydan ni’n ofnadwy o ddiolchgar i’r 
gymdeithas am eu holl gefnogaeth.”

rhoddion i'r Goriad
Diolch i Dr Evans a Dr Mortimer, Coed y Maes a Dr a Mrs 
Baker hefyd o Coed y Maes am eu rhoddion i'r Goriad.

Diolch i Gari Wyn Jones am roi’r ffi am ei ddarlith i 
Gymdeithas ac Eglwysi Bro Colwyn, i’r Goriad.

Diolch am rodd hael Dr Rhys Price Jones, Ohio i’r Goriad. 
Mae’n derbyn y papur bob mis ac yn ei werthfawrogi.  
Oherwydd y pla mae’n methu dod yma i weld ei fam, Mrs 
Iris Price Jones, sydd mewn cartref gofal ym Mrynsiencyn. 
Mae’n gobeithio y gall ddod erbyn dechrau’r flwyddyn nesaf.

eithinog

Diolch i siop Penrhos

Sehrish a Waqar Abbas, Nia Edwards, a dau o gynghorwyr Penrhos, Bernard Jones a Menna Baines
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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 o'r Senedd dros 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@senedd.cymru

Roedd Jane winifred hartley wedi 
cymryd diddordeb mewn gwaith 
celf ac wedi cystadlu llawer mewn 
eisteddfodau. Mae ei hanes yn rhifyn 
y gaeaf o Gwreiddiau Gwynedd 
Roots, cylchgrawn Cymdeithas hanes 
teuluoedd Gwynedd.

Yn yr Wylfa, rhwng y Coleg Gwyn a’r 
hyn a ddaeth yn Goleg Bala Bangor 
wedyn, yr oedd teulu Winifred yn byw.  
Roedd ei thad, Lewis Hartley, wedi ei 
fagu ym Manceinion ond ei dad ef yn 
un o ardal Arthog, Meirionnydd. Roedd 
yr Hartleys yn perthyn i Ellis Wynne o’r 
Lasynys – y Bardd Cwsg. Oherwydd fod 
ganddo ferch o’r enw Lowri Wynne yr 
oedd Winifred wedi defnyddio yr enw 
hwnnw wrth ei lluniau.

O lyfr Hwian Gerddi Cymru, Owen M 
Edwards y daw’r llun. Winifred gafodd 
y gwaith gan yr awdur i baratoi 50 o 
luniau. Roedd hi wedi graddio mewn 
llenyddiaeth ac Eingl-Sacsoneg  ym 
Mhrifysgol St Andrews yn 1894, ond 
wedi cymryd diddordeb mewn cynllunio 
ac arlunio.

Erbyn 1899 roedd wedi ennill sawl 
gwobr am gynllunio yn Eisteddfod 

Genedlaethol Caerdydd. Yn y 
blynyddoedd dilynol daeth ei henw eto 
i’r brig. Erbyn yr oedd O M Edwards yn 
chwilio am arlunydd roedd hi’n artist 
wrth ei gwaith. Gwelodd ei darluniau 
mewn llyfr o’r enw Snowflakes and 
Snowdrops gan Annie Matheson. 

Er nad oedd yn siarad Cymraeg 
bu’n arlunio ar gyfer Cymru’r Plant.  
Yn fuan wedi cyhoeddi’r gyfrol gyntaf 
o Hwiangerddi priododd yn Eglwys 
Gadeiriol Bangor gyda William 
Arthur Penrhyn Penn o Doncaster, 
newyddiadurwr gyda’r Times. Roeddynt 
yn byw yn Chelsea, hithau’n dal 
yn ‘artist and sculptor’ ac yntau’n 
newyddiadurwr ac awdur.  

Ychydig o waith Winifred sydd i’w 
weld ar wahan i’r llyfrau a’r cylchgronau, 
ond y mae un darn o’i gwaith ym 
Mhrifysgol  Aberystwyth sef cerfwedd 
(plaster relief)  o Tom Ellis, aelod 
seneddol Meirionnydd gynt.  

Wedi geni tair o ferched cafodd hi a’i 
gŵr ysgariad ym 1921. Roedd ganddi 
stiwdio yn South Kensington ond yn 
1923 bu farw yn 47 oed. Mae ei bedd yn 
Morden, Surrey.

Mae pump llysgennad newydd 
o Brifysgol Bangor i rannu 
‘sŵn y stiwdants’.  ar ran y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
y byddant yn gweithio. Eu 
pwrpas arall fydd annog mwy 
o ddarpar fyfyrwyr i gymryd 
diddordeb ym maes addysg 
uwch cyfrwng Cymraeg.  Mae 
26 o lysgenhadon i gyd eleni o 
saith prifysgol ledled Cymru. 

Y pump o Fangor yw Mari 
Lois Evans, sy’n astudio 
addysg Gynradd, Lowri 
Wyn Davies sy’n astudio 
addysg Cynradd gyda saC, 
Elin Llywelyn Wiliams a 
sioned Mair Williams, y 
ddwy ar gwrs Bydwreigiaeth 
a Lleu arthur Pryce sy’n 
astudio Newyddiaduraeth a’r 
Cyfryngau.

Bu Cyngor Dinas Bangor yn 
trafod Adroddiad Swyddfa 
Archwilio Cymru mewn 
perthynas â chae pêl-droed 
Nantporth. Roedd yn cynnwys 
tri argymhelliad i’r Cyngor ym 
mis Rhagfyr y llynedd. 
Rhoddodd Clerc y Dref dros dro 
gyfle i aelodau’r cyhoedd wneud 
sylwadau. Ni chafwyd sylwadau. 
trafododd y cyngor 
argymhellion Swyddfa Archwilio 

Cymru a phenderfynwyd fod 
y Cyngor yn cydnabod fod 
angen gweithredu er mwyn 
atal y materion a godwyd yn yr 
adroddiad rhag digwydd eto. 
Roedd y Cyngor yn derbyn 
Adroddiad Swyddfa Archwilio 
Cymru yn llawn. Daethpwyd 
i’r casgliad nad oedd angen i’r 
Cyngor weithredu ymhellach 
gan fod y camau angenrheidiol 
wedi’u cymryd.

O Fangor i Lundain -
Jane Winifred Hartley

Pump i rannu
‘sŵn y stiwdants’

Dim angen gweithredu ar 
Adroddiad Swyddfa Archwilio

Yr Wylfa, Bangor Uchaf lle magwyd Winifred Hartley

Hwian Gerddi

Robin Goch ar 
ben y rhiniog o 

lyfr Hwian Gerddi
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Harri'n stompio'r strYD t.10

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

eglwys emaus

DaTHLu TraIDCraFT YN YsTOD PYTHEFNOs MasNaCH 
Deg  Bob blwyddyn, mae Emaus yn dathlu Pythefnos Masnach 
Deg ar y cyd â grŵp Masnach Deg Bangor. Eleni, cynhaliwyd 
bore coffi ar Zoom yn lle’r trefniant arferol yn y festri. Yn ystod y 
cyfarfod cawsom fwynhau sgyrsiau gan ddau o fyfyrwyr Bangor 
am sut mae Masnach Deg yn helpu ffermwyr a'u teuluoedd mewn 
gwledydd eraill. Testun Dawit oedd y farchnad goffi Masnach Deg yn 
Ethiopia, a soniodd Zeb am y farchnad ffrwythau a chnau Masnach 
Deg yn Pakistan. Yn y drafodaeth ehangach cyfeiriwyd at sut y mae 
Masnach Deg wedi helpu pobl sy'n byw efo hIV yn Malawi. Mae siop 
traidcraft Emaus ar agor unwaith eto. Am ragor o fanylion ynghylch 
y nwyddau sydd ar gael a sut i’w harchebu, cysylltwch gyda Catrin 
Evans trwy ebost at catrin.evans@phonecoop.coop

neGes ewYllYs Da  
Cafwyd ymateb arbennig i 
gystadleuaeth ddiweddar Menter 
Iaith Bangor (ar y cyd â Bangor yn 
Gyntaf ac Arwerthwyr Tai Dafydd 
Hardy) i greu Neges Ewyllys Da ar 
gyfer 2021. Cystadleuaeth ar gyfer 
plant ysgolion cynradd Bangor a 
Dyffryn Ogwen oedd hon ac roedd y 
posteri a ddaeth i law i gyd o safon 
uchel iawn. Llongyfarchiadau mawr i 
bawb wnaeth gystadlu, ac yn enwedig 
i’r saith a ddaeth i’r brig – mae pob 
un yn ennill llyfrau gan Wasg Carreg 
Gwalch a phecyn hwyl. Rydym yn 
bwriadu arddangos y posteri ar Stryd 
Fawr Bangor unwaith y bydd rheolau 
Covid-19 wedi’u llacio. Ond yn y 

cyfamser, dyma boster Efa a Honey 
o Ysgol y Garnedd,  I bawb gael 
eu gweld. Gobeithio’n wir y daw’r 
negeseuon yn wir yn 2021!

traFoD pÊl-DroeD 
Gyda thîm pêl-droed Cymru yn 
cystadlu eleni yn yr Ewros a ohiriwyd 
llynedd, mae Dewi Llwyd yn cadeirio 
cyfres o bedair trafodaeth banel 
‘Cymru yn Euros ’21’ sy’n cael eu 
dangos yn fyw ar dudalen Facebook 
y Fenter ac sy’n dal ar gael i’w gwylio 
yno. Ar 27 Ionawr cafwyd cwmni 
diddan Malcolm Allen, Dafydd Hughes 
o Glwb Pêl-droed Bangor 1876 a 
Siân Thomas o Glwb Pêl-droed Nefyn 
Unedig. Yna ar 24 Chwefror y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
gwesteion oedd Dylan Jones (Ar y  
Marc), Ian Gill (Bangor) ac Aled Emyr 
o Glwb Pêl-droed y Felinheli. Cynhelir 
y ddwy sesiwn olaf ar 14 a 28 o Ebrill 
rhwng 7 a 8.30pm. Gallwch wylio’r 
drafodaeth a holi ambell i gwestiwn 
o fynd i’r dudalen (nid oes angen i 
chi fod â chyfrif Facebook). Fel arall 
gallwch ymuno trwy e-bostio neges@
menteriaithbangor.cymru i gael linc i 
gyfarfod Zoom.

Cwrs CYnGaneDDu
Yn dilyn cyfres boblogaidd iawn o 
wersi cynganeddu rhithiol y llynedd, 
byddwn yn cynnal cyfres bellach o 
5 gwers ar gyfer dechreuwyr, eto 
ar-lein, yn ystod y mis hwn. Unwaith 
eto, Osian Owen fydd yn rhoi’r darpar 
feirdd caeth ar ben y ffordd. Os oes 
gennych ddiddordeb mewn ymuno, 
e-bostiwch neges@menteriaithbangor.
cymru

Lluniau Neges Ewyllys Da Efa Owen, Ysgol y Garnedd a 
Honey Jones, Ysgol y Garnedd

Menter iaith Bangor
Menter Iaith Bangor
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Caeau lle Bu YsGol
Fel hyn y mae safle hen Ysgol y Garnedd yn 
edrych erbyn hyn.  Yma bydd dau gae pêl-droed 
a lle parcio pan fydd pob dim wedi ei drefnu

am CHwalu’r Hen YsGol
mae cynlluniau i chwalu hen Ysgol Babanod Coed 
mawr sydd wedi cau.  Y bwriad yw adeiladu ar y 
safle ac mae cais cynllunio wedi ei dderbyn

MErCHED Y WaWr PENrHOsGarNEDD  “Os oes 21 o’r 
aelodau yn y cyfarfod, a thair wedi ymddiheuro, a rhyw ddyrnaid 
arall yn y diffeithwch yn rhywle, pa ganran o’r holl aelodau sy’n 
bresennol?” Rhyw gwestiwn felly roeddwn wedi’i ddisgwyl gan ein 
gŵr gwadd y tro hwn, sef y mathemategydd Gareth Ffowc Roberts. 
Ond na phoener, chawson ni ddim mo’n profi ganddo - dim ond siars i 
beidio byth â dechrau sgwrs drwy ddweud “Wel do’n i ddim yn gallu 
gwneud dim â Mathemateg ond....”

Rydym i gyd yn gyfarwydd â Gareth Ffowc erbyn hyn, diolch i’w 
bosau ar Radio Cymru a twitter a’i lyfrau poblogaidd. Cawsom sgwrs 
ddifyr dros ben ganddo, sawl pen iddi ond i gyd yn gysylltiedig yn 
y diwedd fel y byddech yn disgwyl gan fathemategydd. I ddechrau, 
sut mae rhywun yn meithrin perthynas gyda mathemateg a pham fod 
hwn yr un pwnc y mae pobl yn gallu troi yn ei erbyn mor ffyrnig. 
Siaradodd am y cyflyru a fu ar ferched yn arbennig, i deimlo nad oedd 
mathemateg yn rhywbeth iddyn nhw. Cyffyrddodd ar addysgu gwael 
yn y pwnc gan ddweud fod y dulliau wedi newid lawer iawn er gwell 
erbyn hyn.

Cawsom gipolwg ar ei fagwraeth a’i siwrne fathemategol ef ei hun. 
Yna cawsom hanes un ferch oedd wedi rhagori mewn mathemateg er 
gwaethaf pob rhwystr. Ei henw oedd Mary Warner, oedd wedi graddio 
mewn Mathemateg o Rydychen yn yr 1930au, mewn cyfnod pan na 
fyddai graddau merched yn cael eu cydnabod. Roedd hi wedi dilyn 
ei gŵr, oedd yn Llysgennad i Brydain, ar draws y byd, ond er hyn 
mynnodd gael parhau â’i hymchwil, gan astudio ar gyfer Doethuriaeth 
yn y dirgel, ac un tro ei chael ei hun yn annerch cynulleidfa o ddynion 

yn unig yn y Dwyrain Canol er mawr ddryswch i bawb, gan fod y 
trefnwyr wedi tybio mai dyn oedd yr Athro Warner. Arloeswraig yn 
wir.

Cyn hynny, roedd Gareth wedi sôn am ei Brifathro ecsentrig iawn 
yn Ysgol Ramadeg Treffynnon, Mr Sidney Davies. Gŵr a allai fod yn 
ddigon cas gyda’r disgyblion ac na arddelai ei Gymraeg yn yr ysgol. 
Roedd yn aelod yn yr un capel â Gareth ond byddai’n gadael yn yr 
ystod yr emyn olaf rhag gorfod sgwrsio â neb. Cyn i Gareth adael am 
Rydychen cafodd anrheg gan un o’r aelodau yn y capel lleol, sef llyfr 
gan Mary Warner y soniodd amdani uchod ar Algebra Fodern. Dim 
syniad sut roedd yr aelod distadl yma wedi dod o hyd i’r fath lyfr. Wel, 
ymhen hir a hwyr darganfu mai Mary Warner, oedd neb llai na Mary 
Davies cyn priodi, merch Mr Sidney Davies, ei brifathro rhyfedd. 
hwnnw felly wedi sicrhau y byddai Gareth yn cael copi o’r llyfr trwy 
ddirgel ffyrdd. Roedd stori Mary Warner yn gyfareddol ac mae’n 
werth i chi ddarllen mwy amdani yn llyfr Gareth, “Cyfri’n Cewri”.

Diolchodd ein llywydd, Glenda Jones yn gynnes iawn i Gareth 
Ffowc Roberts am noson hwyliog ac am wneud i ni feddwl am fwy o 
bethau na Mathemateg, yn enwedig am ein disgwyliadau o’n merched 
a’n hwyresau. 

Cyn cloi, cyfeiriodd at y llu o weithgareddau y mae Merched 
y Wawr yn ganolog yn eu trefnu i ni yn y cyfnod clo yma. Mae 
Rhianwen yn mynd i’r Clwb Gweu yn rheolaidd, cyfaddefodd fod 
mwy o sgwrsio nag o weu yn digwydd yno a chawsom stori hyfryd 
ganddi am ail-greu cysylltiad â ffrind o ddeugain mlynedd yn ôl sy’n 
byw y tu allan i lundain erbyn hyn. Mae’n hysgrifenyddes, Nerys, yn 
anfon e-byst am y digwyddiadau i ni yn rheolaidd, felly cadwch lygad 
amdanynt, o’r llenyddol i’r crefftwaith i fore coffi, mae yna rywbeth i 
bawb.

penrhosgarnedd
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Mab Ffriddgymen ger Y Bala 
oedd lewis Davies Jones 
(Llew Tegid) a aned ym 1851. 
Mae’r Bywgraffiadur yn cofio 
amdano fel eisdeddfodwr, ond 
mae llawer pennod pwysig arall 
yn ei hanes, a hynny fel un o’r 
bobl mwyaf allweddol yn hanes 

sefydlu’r Coleg ar y Bryn.
Daeth yn fyfyriwr i’r Coleg 

Normal yn ystod dyddiau 
cynnar y coleg hwnnw. Ym 
1875 daeth yn athro ac yn 
ddiweddarach yn brifathro 
ar Ysgol y Garth, ac yno 
y bu am saith mlynedd ar 
hugain. Yn ystod y cyfnod 
hwnnw daeth yn amlwg fel 
arweinydd eisteddfodau ac fel 
siaradwr huawdl ar faterion 
Rhyddfrydol Sir Gaernarfon. 
Fe’i cydnabyddwyd hefyd fel 
awdurdod a chroniclwr caneuon 
gwerin Cymraeg o fewn 
Cymdeithas Alawon Gwerin 
Cymru, 

Efallai mai anterth ei yrfa, 
yn ei olwg ei hun oedd arwain 
Côr Eisteddfod Genedlaethol 
Bangor ym 1902. Ond byddai 
llawer yn dadlau mai gwaith 
pwysicaf llew tegid oedd ei 
frwdfrydedd a’i fentergarwch 
wrth hyrwyddo sefydlu’r 

Brifysgol ym Mangor. Ym 
1903 gadawodd y byd addysg 
i weithio fel prif gasglwr 
a hyrwyddwr ariannol  
adeilad newydd y Brifysgol 
oedd i gael ei godi ar grib 
Aethwy. trigai yn Edge hill, 
Y Garth, ond o swyddfa 
newydd pwyllgor y Brifysgol 
arfaethedig yn 239 Stryd 
Fawr, Bangor fe ymroddodd 
ei fywyd yn llawn i ddyfodol 
sefydliad addysg pwysicaf 
gogledd Cymru. Roedd yna 
nifer o bobol amlwg yn hanes 
sefydlu’r Brifysgol, pobol fel 
Isambard Owen, W. lewis 
Jones, henry lewis a lloyd 

George ei hun.. Roedd angen 
casglu swm o £120.000 i godi’r 
coleg newydd, ac o’i swyddfa 
ar y Stryd Fawr crwydrodd 
llew tegid ar hyd a lled 
Gogledd Cymru.  Ymwelodd 
â ffermwyr Môn ac Arfon, 
penododd bwyllgorau pentrefol 
i godi arian, apwyntiodd 
gyhoeddwr canol tref ( town 
Crier) yn Y Rhyl i alw ar 
siopwyr am gyfraniadau. A 
gwae unrhyw un a dorrai ei 
addewid o gyfraniad- byddai’n  
gosod enw’r person hwnnw 
mewn ffram yn ei swyddfa ar y 
Stryd Fawr!

Rhannwyd Arfon yn 12 
dosbarth a phenododd ddau 
berson i gasglu arian ymhob 
dosbarth. Drwy ei gyswllt gyda 
nifer o brifathrawon Arfon 
anogwyd y disgyblion ysgol i 
gyfrannu eu ‘ceiniog coleg’ bob 
blwyddyn am 6 mlynedd. Erbyn 
1907 roedd yna genhedlaeth o 
bobol ifanc lleol wedi derbyn 
addysg Prifysgol yn hen adeilad 
Gwesty’r Penrhyn ac roedd 
gwerin y broydd lleol yn gallu 
gweld y potensial i’w plant 
dderbyn addysg Prifysgol. Yn 
y broydd chwarelyddol llifai’r 
ceiniogau i’r gronfa. Ond 
prin iawn oedd cyfraniadau 
teuluoedd bonedd Y Penrhyn 
a’r Faenol. Mae’n  
debyg bod addysgu’r werin 
yn awgrym o fygythiad yn eu 

golwg hwy.
Rhwng 1903 a 1912 

llwyddwyd i godi bron y 
cyfan o’r arian. Roedd cyfran 
helaeth o hwn wrth gwrs 
wedi dod trwy roddion gwÿr 
busnes alltud, pobl fel John 
Pritchard Jones ( perchennog 
siop enwog Dickens and Jones, 
llundain), ac Owen Owen, 
lerpwl.  Diddorol yw sylwi, 
ym mlwyddyn gyntaf yr adeilad 
newydd ym 1912 fod yn agos i 
hanner o’r myfyrwyr yn blant 
i weithwyr o Ogledd Cymru. 
Am gyfnod byr felly roedd 
y Brifysgol yn canolbwyntio 
ar addysgu pobl Cymru.un 
o fyfyrwyr y Brifysgol yn 
nyddiau codi’r arian oedd 
Gwilym Arthur tegid Jones, 
mab llew tegid. Fel sawl 
un arall o fyfyrwyr disglair y 
cyfnod syrthiodd ar faes y gâd 
ger Ypres yn Hydref 1917.

Mae hanes creu a chodi 
adeiladau gwych Prifysgol 
Bangor yn stori am 
fentergarwch ac arddeliad 
rhyfeddol. Da o beth fyddai i 
awdurdodau’r Brifysgol ym 
2021 gofio aberth ac ymroddiad 
Cymry unigryw fel llew tegid.

GW

Casglu’r 
‘ceiniogau prin’
Mentergarwch lewis Davies Jones (llew tegid) 1851-1928

 

Goriad
Deunydd

Ebrill erbyn 
dydd

Mercher 31ain
o Fawrth i:

papurbrogoriad
@yahoo.co.uk

Uchod: Llew Tegid.
Chwith: Hen Ysgol y Garth.
Dde: 239, Stryd Fawr, Bangor.

Ym mynwent Glanadda gorwedd sawl cymeriad a fu’n rhan 
o gyffro gorffennol dinas Bangor, yn llongwyr ac adeiladwyr, 
ysgolheigion, haneswyr a llenorion. Ond ymhlith y rhai 
mwyaf lliwgar gellir enwi un o fechgyn Meirionnydd.. Gŵr 
a gyfrannodd lawer at hanes creu Prifysgol Bangor  a hanes 
canu gwerin ac eisteddfodau Cymru.
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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

ysgol tryfan
DYMuNIaDau GOrau I 
LOIs -YMDrECH I GrEu 
aP IaITH CYFrWNG 
CYMraEG  Dros y cyfnodau 
clo, mae lois hughes wedi 
bod yn creu nifer o  fideos 
arwyddo i ddisgyblion Ysgol 
tryfan. Yn rhinwedd ei swydd 
fel cymhorthydd arbenigol clyw 
mae  lois wedi bod yn cefnogi  
Nel  ers pum mlynedd. Wedi 
cael ei sbarduno gan yr ymateb 
cadarnhaol, mae hi rwan yn 
gobeithio datblygu ap arwyddo 
cyfrwng Cymraeg.
Mewn cyfweliad gyda Chymru 
Fyw eglurodd: “Mae British Sign language yn iaith yn ei hun a 
dydw i ddim yn trio newid hwnnw o gwbl. Beth dwi’n trio neud ydy 
gwneud o’n fwy sign supported Welsh’, lle mae siap y geg yn cyd-
fynd efo’r arwydd ond bod y siap yn Gymraeg. Does yna ddim byd 
ar gyfer pobl sydd isho dysgu arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Mae o fel gorfod mynd o Gymraeg i Saesneg i iaith arwyddo, felly 
mae’n dair iaith wahanol yn mynd rownd yn y pen. Dwi’n gobeithio 
bydd yr ap yn gallu cael ei Defnyddio fel rhyw fath o eiriadur bach 
ar y ffôn. Felly os ‘da chi’n siarad efo rywun byddar ac isho gwybod 
beth ydy gair penodol, fasa chi’n gallu sbio ar yr ap 
amdano fo.”

Er bod lois yn cael cefnogaeth cynllun llwyddo’n 
lleol, sy’n helpu pobl ifanc i aros yn eu hardaloedd, 
mae hi angen mwy o help technolegol ac ariannol 
rwan. Os daw hynny, mae’n Gobeithio lansio’r ap 
arwyddo o fewn y flwyddyn. Pob hwyl i ti Lois yn 
dy fenter newydd.
DIsGYBLION CErDD YN CrEu raP  Fel ran 
o’u gwersi cerdd mae disgyblion blwyddyn 7 ac 
8 wedi bod yn brysur yn creu rap. Mae’n bosib i 
chi weld perfformiadau gwych Caleb Bl8 a Carys 

Bl7 ar dudalen trydar yr ysgol, sef trydar@ysgol_
tryfan. Gwyliwch allan Mr Phormula, mae gyda chi 
gystadleuaeth !!
EFaN MuTEMBO YN CYFraNNu ar 
raGLEN DEWI LLWYD  Braf iawn oedd clywed 
Efan Mutembo yn cyfrannu’n wych  ar raglen Dewi 
llwyd ar BBC Radio Cymru. trafodwyd y pwnc  
hiliaeth mewn gemau pêl-droed. Does dim amheuaeth 
bod gan Efan ddyfodol disglair o’i flaen. Da iawn ti 
Efan!!
‘DYsGWYr DaWNus’ aDraN Y GYMraEG  

Bu’n gyfnod prysur iawn i’r dysgwyr yn Adran y Gymraeg yn 
ddiweddar. Ar ôl tymor called o waith, braf iawn oedd gallu 
campweithiau’r dysgwyr ar ein gwefan ‘Dysgwyr Dawnus’. Bu’r 
dysgwyr yn brysur yn cynhyrchu eu gwefannau eu hunain, adolygu 
llyfrau di-ri yn ogystal â chynhyrchu nifer o dasgau cyffrous eraill. 
Os hoffech ddarllen a chael blas ar waith ein dysgwyr beth am ein 
dilyn ni ar trydar@cymraeg_tryfan. Byddwn yn rhannu mwy o’r 
campweithiau ar ein gwefan yn fuan iawn.

Lois Hughes yn arwyddo

Efan Mutembo

Carys  a 
Caleb yn 
rapio
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Abigail Feaver, 9 oed o 
Ysgol y Garnedd oedd 
y cyntaf drwy Gymru 
i ennill cystadleuaeth 
gwneud poster 
Arhoswch Gartref gan 
y Llywodraeth yng 
Nghaerdydd

Mae Nyth wedi sicrhau cyllid 
o £3.21m i drawsnewid yr hen 
Eglwys y Santes Fair, sy’n 
adeilad rhestredig gradd II, 
yng nghanol ddinas Bangor.

Hyd yma mae’r prosiect wedi 
derbyn £1.8m gan y Loteri 
Genedlaethol, a weinyddir trwy 
Gyngor Celfyddydau Cymru, 
£1.2m trwy Gyngor Gwynedd 
gan raglen Trawsnewid Trefi 

Llywodraeth Cymru, £200,000 
gan Ymddiriedolaeth Garfield 
Weston a £10,000 gan The 
Douglas Pennant Family 
Foundation.

Bydd y ganolfan yn 
ganolbwynt creadigol lle gall 
pobl ifanc, y gymuned ac 
artistiaid ddatblygu syniadau 
a chreu theatr eithriadol a 
pherthnasol sy’n cynrychioli 
Gogledd Orllewin Cymru a’i 
rannu gyda gweddill y wlad a 
thu hwnt.

Meddai Irfon Jones, cadeirydd 
annibynnol bwrdd Frân Wen:

“Rydym angen £3.8m i 
wireddu’r cynllun felly rydyn 
ni nawr dros 80% tuag at ein 
targed sy’n wych.”

“Mae’r gefnogaeth yn golygu y 
gallwn symud ymlaen yn gyflym 
gyda’n hamserlen wreiddiol a 
chychwyn ar y gwaith adeiladu 
yn 2021.”

Mae ymgyrch cyllido torfol 
hefyd wedi’i lansio i helpu ni i 
gyrraedd ein targed o £3.8m. 
Bydd #Nyth30k yn ymgyrch 
ar-lein sy’n anelu at godi 
£30,000 trwy roddion unigol 

dros yr wythnosau cyn i’r gwaith 
adeiladu ddechrau.

Meddai Gethin Evans, 
Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen:

“Mae effaith Covid 19 ar ein 
pobl ifanc, ein cymunedau 
a’r sector greadigol yn 
bellgyrhaeddol. Ein gobaith 
yw y bydd Nyth yn fwrlwm o 
weithgaredd ac yn chwarae 
rhan allweddol yn adfer hyder 
y cymunedau yma wrth edrych 
ymlaen at ddyfodol newydd a 
gwell. Dyma gyfle gwych i ni 
ehangu ein rhaglen, a chodi 
proffil y celfyddydau fel cyfrwng i 
ysbrydoli a gwneud gwahaniaeth 
i fywydau unigolion.”

Dywedodd y Cynghorydd 
Gareth Thomas, Aelod Cabinet 
dros Ddatblygu Economaidd a’r 
Gymuned:

“Mae Cyngor Gwynedd yn 
gefnogol iawn i brosiect Nyth. 
Mae’n brosiect strategol pwysig 
i Fangor a fydd yn cyfrannu’n 
gadarnhaol at adfywio canol y 
ddinas.”

Bydd mwy o fanylion ar sut i 
gyfrannu at yr ymgyrch yma yn 
Goriad mis nesaf.

Tri cham yn nes
i Nyth

Wrth eistedd yn ei sgwaryn o ardd - yn yr haul - yn 
edrych ar y brain yn nythu yn y goeden o flaen y tŷ mi 
gafodd Nerys roberts ysbrydoliaeth. roedd hi’n Fis 

Mawrth 2020 a’r  wlad yn wynebu cyfnod hir dan glo.

BraIN
Ddechrau Mawrth 2020

Fe ddaeth y brain yn brydlon
Ddechrau Mawrth i gadw’r 
oed - i baru
Yn noethlymunder yr onnen, 
ger fy nhŷ,
A minnau, yn fy hances 
boced o ardd,
Yn gwylio.
Ac o! Y fath gynnwrf a 
chyffro wrth fathu nyth
(O fath!) Y brigau blêr, blith 
drafflith

Yn ara’ bach yn creu nyth
Yn niogelwch canghennau 
sigledig, uchaf y goeden.
Clywch y dwrdio a’r 
brygawthan yn y brigau!
Pam mwrdwr o frain tybed?
Argoeli gwae a dinistr?
Choelia’i fawr!
‘Dwy fran ddu, lwc dda i mi’
Oedd geiriau mam ers talwm.

Nerys Roberts

Cyntaf am boster

Abigail gyda'i phoster buddugol
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Efo’r tywydd a’r Covid ma’ fy nghama’ 
wedi bod yn fyrrach o lawer yr wythnosa’ 
dwytha ‘ma.  Dim ond rhoi fy mhig allan 
fymryn ar y tro.  un diwrnod mi faswn 
wedi medru tanio gwn heb frifo neb, roedd 
hi mor ddistaw â hynny yma.  a doedd ‘na 
ddim sŵn y tu ôl i’r ffens y diwrnod hwnnw 
yn gwneud lle i’r craen mawr roi ei draed yn 
saff ar y ddaear.  Mi fydd yn ddiwrnod mawr 
pan gyrhaeddith hwnnw.
Welis i ddim llawer o arwydd ei bod hi’n Wyl 
Dewi ‘leni ‘chwaith.  Colled ar ôl y parêd.  A gweld 
ambell ffenast siop yn dangos eu bod nhw’n cofio am 
yr hen foi o’r Sowth.  Rhywun yn deud mai rhwbath ar 
y peth pry’ copyn oedd gynnyn nhw ‘leni a’u bod nhw 
wedi cyrraedd Bangor, Maine a llefydd efo hwnnw.  
Perseverance wedi eu helpu nhw, siŵr i chi.
Godis i ‘nghalon clywed fod dyn y skates am roi £270 
miliwn i roi mymryn gwell llewyrch ar y stryd.  Dallt 
wedyn mai strydoedd Cymru i gyd oedd o’n feddwl.  
Fydd ‘na fawr i’w gael wrth iddyn nhw rannu i bob 
man, na fydd.  Mi ddylia’n stryd ni gael mwy na neb, 
siŵr – y stryd Fawr hwya’ yng Nghymru.  a’r un efo’r 
mwya o ffenestri gwag yn’i medda’ rhywun. Ddim yn 
gw’bod oedd o wedi bod yn cyfri yn y llefydd er’ill 
cofiwch.
Digwydd gweld hen ffrind yn mochal rhag y gwynt 
wrth ddrws Boots.  Ti di bod yn darllan papur, medda fi 
wrth weld y Daily Mirror yn ei boced. Does ‘na ddim 
caffi fedra i fynd iddo fo i ddarllan, medda fo. Ond dwi 
wedi gweld un stori. Yn Stockton on tees maen nhw 
am chwalu rhan o’r stryd fawr aballu a’i gneud yn barc 
agored wrth ymyl yr afon. Waeth iddyn nhw hynny ddim 
wrth fod y lle wedi mynd ar i lawr.  Drwg ydi does ‘na 
ddim afon yn fan hyn i neud yr un peth. Bosib creu llyn 
wsti, medda finna’.
Mi aeth yn ei flaen wedyn i sôn am ryw arolwg oedd o 
wedi’i weld yn y Daily Post.  ‘Booming Bangor’ oedd 
hi yn fan’no, y ddinas fwya’ uchelgeisiol yn y Deyrnas 
unedig.   am ba Fangor oeddan nhw’n sôn?  Y 
Bangor yma.  a dy law ar dy galon, fasat ti’n deud fod 
peth felly’n wir?  Mi sbiodd i lawr i gyfeiriad yr hen 
Peacocks ac i fyny am yr hen Top shop (doedd o ddim 
yn gweld Debenhams). Na, fedri di ddim coelio pob 
dim sydd yn y papura’ na fedri oedd ei gyfaddefiad.  
Ti ‘di gweld hi, was.
Mi es i wedyn i gyfeiriad Aldi.  Croeso, medda’ rhyw 
ddynas yn fan’no, i siop fwya’ poblogaidd yr uK.  Ow, 
dach chi’n siŵr?  Ydw, medda hi, welsoch chi mo’no fo 
yn y papur ddoe?  hon a’i phapur eto!  Oeddan nhw wedi 
holi tair mil ac Aldi oedd y gora’ gynnyn nhw.  Wnaethon 
nhw ddim gofyn i mi. Siŵr gen i eu bod wedi drysu efo’r 
siop arall ‘na sy’n dechra’ efo ‘A’.  ‘tasa’ gen hi wn mi 
fasa’ wedi’i danio.
Cwestiwn glywis i y mis yma: ‘Dach chi wedi cael y’ch 
ail bigiad?  ateb: ‘Dwi ddim yn deud fy musnas wrth 
bawb. ‘Double vaccine envy.’

Stompio’r 
stryd 

H a r r I  C a M a  M a W r

• Mae cais wedi ei 
gyflwyno i newid 
defnydd ystafell 
arddangos ceir i siop 
goffi yn hen le ceir 
Derek's, 49 Stryd Fawr, 
Bangor. Phoenix Cafe 
fydd yr enw ond mae’r 
rhai sydd wedi gwneud 
y cais wedi addo 
arwyddion Cymraeg o 
bod siaradwyr Cymraeg 
yn gweithio yno. Nid 
oedd y Cyngor yn 
gwrthwynebu.
• Nid oedd Cyngor Dinas 
Bangor yn erbyn diwygio 
amod 1 o ganiatâd 
cynllunio ar gyfer 
datblygiad preswyl (77 
uned) er mwyn ymestyn 
cyfnod y caniatâd i ddwy 
flynedd ychwanegol ar 
gyfer dechrau gwaith 
yn hen safle Jewsons, 

Penlon, Bangor. Ond 
roedd eu penderfyniad 
yn seiliedig ar lanhau yr 
ardal a chlirio unrhyw 
ddarnau a gweddillion, 
hynny mewn ysbryd o 
ewyllys da.
• Wrth drafod materion 
priffyrdd cefnogodd 
Cyngor y Ddinas unrhyw 
ymdrech i wneud 
cylchfan y Faenol yn fwy 
diogel. Roedd y Pwyllgor 
Cynllunio yn croesawu’r 
cyfle i gyfrannu at y 
gwaith ymgysylltu 
gyda Rhanddeiliaid: 
Darpariaeth Teithio 
Llesol. Maent yn llwyr 
gefnogi pob ymdrech 
i wneud y gylchfan yn 
ddiogelach ac yn fwy 
hygyrch i seiclwyr a 
cherddwyr.

CeisiaDau CYnllunio

Pos@GarethFfowc

PoS RyGbi
Daeth si bod dwy wlad arall am 
ymuno gyda’r chwech presennol i 
ffurfio cystadleuaeth wyth gwlad, 
gan chwarae pedair gêm dros 
bob penwythnos. Ar hyn o bryd 
mae’r gystadleuaeth yn cael ei 
chwarae dros bum penwythnos. 
Sawl penwythnos y bydd angen 
eu neilltuo ar gyfer y trefniant 
newydd?

Ateb ar dudalen 19

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:
mennabaines1@gmail.com
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muriel eDwarDs

Ar Chwefror 12 bu 
angladd Mrs Muriel 
Edwards yng nghapel 
Emaus. Roedd yn fam i 
Marc Edwards (Ffordd 
Penrhos) a Manon Griffiths 
(Trefonwys) ac yn nain 
annwyl i Awen ac Elain, 
Owain, Steffan a Cian. 
Nid oedd modd gwahodd 
ffrindiau na chyd-aelodau 
i’r gwasanaeth oherwydd 
y cyfyngiadau ond daeth 
nifer i sefyll ar ymyl y stryd 
a thu allan i’r capel i dalu 
teyrnged i gyd-aelod a 
ffrind annwyl. Cafodd 
gwasanaeth hyfryd ei 
gynnal dan arweiniad 
y Parch. Casi Jones, a 
bu i recordiad gael ei 
chwarae o Valerie Ellis, 
ffrind ffyddlon i Muriel, yn 
canu darnau cerddorol 
ar yr organ ar ddechrau 
a diwedd y gwasanaeth. 
Roedd Muriel yn aelod 
selog o Gapel Pendref ac 
yn ddiweddarach Capel 
Emaus, ac yn mynychu 
cyfarfodydd Merched y 
Wawr yn rheolaidd yn 
festri’r capel.

Roedd Muriel yn 
enedigol o Lanfachreth, 
Dolgellau, ac yn un o dri 
o blant – ei brodyr oedd y 
diweddar Elwyn Hughes 
(Trefonwys) a Gwyn 

Hughes, Minffordd. Wedi 
gadael ysgol Llanfachreth 
aeth i ysgol Dr Williams, 
Dolgellau, ac yna ymlaen 
i’r Coleg Normal ym 
Mangor i hyfforddi fel 
athrawes goginio.

Wedi gadael y coleg, 
symudodd Muriel i 
weithio fel athrawes 
yn Mirmingham, 
cyn dychwelyd i Sir 
Feirionnydd i fod yn 
athrawes goginio yn Ysgol 
Sir Ffestiniog. Yno cyfarfu 
â Tom oedd yn dysgu 
Mathemateg, a phriododd 
y ddau yn eglwys 
Llanelltyd yn Awst 1964.

Symudodd y cwpl i 
Fangor yn 1968, i’w cartref 
yn Lôn y Deri, Eithinog, ble 
magwyd eu plant – Marc 
a Manon. Bu Muriel yn 
gweithio fel athrawes lanw 
dros y blynyddoedd yn 
nifer o ysgolion uwchradd 
y sir gan gynnwys Ysgol 
Tryfan a Friars ac yng 
Ngholeg Technegol 
Bangor.

Symudodd Tom 
a Muriel o Eithinog 
i Ffordd Gwyndy, 
Penrhosgarnedd, yn 1999 
a chawsant flynyddoedd o 
hapusrwydd yn eu cartref 
newydd. 

Bu i Tom farw yn 2007 
wedi gwaeledd byr.

Erbyn 2017 aeth 
Muriel i fyw ym Mhlas 
Garnedd, Llanfairpwll, 
ac yn ddiweddarach yng 
Nghartref Nyrsio Fairways, 
Llanfairpwll. Mae’r teulu 
yn ddiolchgar i staff y 
ddau gartref am eu gofal o 
Muriel dan amgylchiadau 
hynod o anodd.

Diwedd mis Ionawr, bu 
i Muriel ddal Covid-19. 
Aethpwyd â hi i Ysbyty 
Gwynedd, ond fe gollodd 
ei brwydr wythnos yn 
ddiweddarach. Mawr fydd 
y golled ar ei hôl.

teyrnged yMunwCh Â’n 
ClwB Cant

fel y gwelwch yn y papur o dro i dro mae rhai yn ennill yn 
ein Clwb CANt.  Mae’r Clwb yn cynorthwyo i gynnal y 
Goriad o flwyddyn i flwyddyn. Mae pob aelod o’r CLWB yn 
talu £1 y mis (neu £12 y flwyddyn) gydag Archeb Banc, a 
thrwy hynny prynu uned yn y Clwb.  Mae rhif i bob uned 
a archebir.
Gall aelodau brynu unedau ychwanegol e.e 2 uned = £2 y mis 
(neu £24 y flwyddyn) 3 uned = £3 y mis (neu £36 y flwyddyn) 
ayyb.

hoFFeCh Chi gael 
CyFle i yMaelodi?

Tynnir y gwobrau yn chwarterol bob blwyddyn yn ystod 
misoedd Hydref, Ionawr, Ebrill a Gorffennaf.  Mae maint y 
gwobrau yn dibynnu ar nifer yr aelodau. Rhennir yr arian a 
dderbynnir yn gyfartal rhwng y gwobrau a choffrau Goriad.  
Hoffwn eich gwahodd i ymuno drwy lenwi’r Archeb Banc isod 
a’i dychwelyd i mi os gwelwch yn dda. 
Elan Parry, 9 blaen y wawr, bangor ll57 4tR

Bydd eich rhif(au) chi â’r un siawns o ennill â phob un o’r 
rhifau eraill!

ARCHEB BANC
At y Rheolwr, Banc  ..........................................................

Côd y Gangen  .................................................................

Cyfeiriad eich banc  ..........................................................

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

Côd post  ..........................................................................

Rhif eich cyfrif chi  ............................................................

Taler i Fanc HSBC, 274 Stryd Fawr, Bangor:
Cod 40-09-03 i gyfrif  CLWB CANT Y GORIAD
Rhif y cyfrif: 81869612

y swm o £  ...................  ar ( ....................................dyddiad)
ac yna bob mis/blwyddyn, nes yr hysbysaf chwi i’r 
gwrthwyneb drwy lythyr.

Eich enw  ..........................................................................

Cyfeiriad  ..........................................................................

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

Côd post  ..........................................................................

Llofnod  ............................................................................

Dyddiad  ...........................................................................
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Ynghanol yr holl dristwch a 
phryder sydd wedi dod law yn 
llaw â’r feirws felltith ’ma, mae’n 
anodd meddwl am rywbeth 
gwerth ei sgwennu; am rywbeth 
gwerth ei ddarllen. Mae holl egni 
rhywun yn mynd ar geisio cadw 
pawb o’i gwmpas yn fyw ar hyn 
o bryd. 

Byddai rhywun wedi meddwl 
y byddai cyfnod clo fel hwn 
yn gyfle gwych i sgwennu 
tudalennau ar 
dudalennau o ryw 
nofel epig, neu o leiaf i 
ddarllen y clasuron 
i gyd! Ac mae’n 
siŵr, os byw ac 
iach, y byddaf 
yn cicio fy hun, 
pan fydd hyn i 
gyd drosodd, (pryd 
bynnag fydd hynny), 
am beidio manteisio 
ar yr holl amser yma i wneud 
rhywbeth o fudd. Ond does ’na 
ddim byd yn dod. Mae’r ddalen 
yn wag.

Faswn i ddim yn mynd mor 
bell â deud mod i’n teimlo’n drist, 
dim ond teimlo rhyw wacter bob 
hyn a hyn. A dwi wedi cael llond 
bol ar glywed ‘daw eto haul ar 
fryn’...! Oes rhywun arall yn 
teimlo’r un fath, tybed? Ydi pawb 
arall wedi dechrau laru?

Daeth gwaredigaeth rhag 
plymio i ddiflastod llwyr wrth i 
mi’n ddiweddar ddechrau dilyn 
‘influencer’ ar Instagram. Does 
gen i ddim hyd yn oed ddigon 
o amynedd i godi i edrych drwy 
gloriau’r Geiriadur i weld be ydi 
‘Influencer’ yn Gymraeg (sori 
Bruce!) Dydi ‘Dylanwadwr’ ddim 
yn swnio gystal ag  ‘influencer’ 
rywsut yn nacdi? Felly 
infflwenzaaa amdani!

Ta waeth, yn neg uchaf 
infflwenzaaas byd eang y 
cyfryngau cymdeithasol, mi 
welwch chi enwau selebs 
fel Ronaldo, Ariana Grande, 
Beyonce ag ati. Ond wyddech 
chi bod gennon ni ein 
hinfflwenzaaa arbennig ni yma 
yng nghymru? 

Dwi wedi dechrau dilyn Val 
the Pal ar instagram. Mae hi’n 
garantîd, nid yn unig o wneud i 
mi wenu, ond o wneud i mi hefyd 
rochian chwerthin wrth wrando 
arni hi’n rhannu ei doethineb a 
mynd drwy’i phetha. 

A sut un ydi Val the Pal? 
Wel, mae hi’n hynod o annwyl. 
Mae hi hefyd yn un sy’n trio’i 
gorau i argyhoeddi ei hun 
mai positifrwydd ydi’r ffordd 
ymlaen wrth geisio ymdopi â 

disgwyliadau afrealistig o 
uchel fel mam i ddau o 

blant bach bywiog 
mewn locdown. 
Bleddyn ydi ei gŵr 
hi ond dydan ni 
ddim yn cael ei 
weld o. Pam? Wel, 

dydi Bleddyn byth 
adre. A deud y gwir, 
dydi Val ddim yn hollol 

siŵr lle mae o, er ei bod 
hi’n locdown! Ond beth bynnag 
ydi’r holl heriau sy’n wynebu 
Val druan, mae hi’n llwyddo i 
yrru nerth a chysur i bawb sydd 
yn ei dilyn hi ar instagram wrth 
iddi rannu diharebion fel ‘DyVAL 
donc...’

Cymaint ydi dylawnad Val 
arna i, dwi hyd yn oed wedi 
dechrau dilyn ei harfer hi o roi 
trît bach o jam ar dost i mi fy hun 
ar benwsos (os ydw i’n cofio ei 
bod hi’n benwsos). Dydw i ddim 
eto wedi trio ei harfer hi o lyfu 
Walkers crisps i gael gwared ar 
hangofyr, ‘mae raid i fi gyfadda!’ 

Mae Mari Lovgreen yn dda 
ar Cefn Gwlad ond S4C plîs – 
rhowch gyfres iddi hi fel Val the 
infflwenzaaa! Mi fasa hi’n donic a 
hanner – ‘mewn difri calon!’ 

A hithau’n gyfnod Gŵyl Dewi, 
ella y dylen ni ddilyn cyngor 
doeth Val – i beidio rhoi gormod 
o bwysau arnon ni’n hunain ac i 
‘wneud y pethau bychain.’

Angen codi’ch calon? 
Dilynwch hi ar instagram!

‘Gelan!’

Val the Pal

a dwi di 
cael llond bol 

ar glywed ‘daw 
eto haul ar 

fryn’…!  

“

“

Mari emlyn
CYNLLuN LLIFOGYDD CYMuNEDOL Y FELINHELI  
GAlW AM WIRFODDOlWYR 
Mae Cyngor Cymuned Y Felinheli a Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
gweithio i roi cynllun llifogydd cymunedol at ei gilydd. Mae hyn yn 
helpu pawb o fewn y gymuned i baratoi ar gyfer llifogydd. Mae y 
gwaith i atal llifogydd o'r Fenai wedi bod yn mynd ymlaen ers misoedd 
gyda chydweithrediad llywodraeth Cymru a'r Cyngor Sir. Mae'r 
prosiect wedi trawsnewid ardal lan Môr a mae'r llifddorau yn awr yn 
barod i'w cau yn ol yr angen. 

Yn Y Felinheli, nid y llanw yn unig sydd yn creu trafferthion 
llifogydd. Yn ystod glaw trwm, mae dŵr wedi dod i lawr y strydoedd ac 
ochrau serth y pentref gan greu hafoc yn nhai trem y Foel, Pen y Bryn, 
Stryd Bangor ac ardal Afon heulyn ar sawl achlysur. Mae yr angen 
am gynllun llifogydd i'r pentref wedi cael ei gydnabod gan y Cyngor 
Cymuned ers sawl blwyddyn a fe benodwyd Daniel Williams fel Prif 
Warden Llifogydd. Trefnwyd cyflenwad o sachau tywod er mwyn i 
bentrefwyr fedru cael gafael arnynt heb oediad. 

Gyda'r angen i agor a chau y llifddorau, a'r problemau sydd yn dod 
oherwydd newid hinsawdd, fe ddaeth hi'n amser i ffurfioli cynllun 
llifogydd ac i greu system glir o wardeniaid ar gyfer gwahanol barthau 
yn y pentref. Yndi, mae'n hanfodol i drefnu i agor a chau y llifddorau, 
ond mae hefyd angen gwirfoddolwyr i gadw llygaid  am bethau fel gylis 
a draeniau sydd wedi cau efo baw, dail neu sbwriel ac i basio ymlaen 
gwybodaeth am broblemau llifogydd yn ôl y gofyn. Mae'r Cyngor 
Cymuned yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y parthau canlynol:
• Glan y Mor / Marina Newydd  / Yr Hen Farina / Afon Heulyn / Pen 
Ceunant, Stryd Menai, uwch Menai / Pen Y Bryn a Stryd Bangor hyd 
at Gofeb y Cloc
• Cofeb y Cloc i Halfway yn cynnwys Allt Penrallt
• Halfway i Nant Y Garth / Seilo / Bryn Ffynnon / at yr Eglwys Lon 
llwyn i Bryn Ffynnon
• Tan Y Maes, Ger Y Nant, Tafarngrisiau / Cartref Cerrig Yr Afon i 
Cwrt Menai
• Allt Dinas / Stad y Wern at Rhes Gwelfor

Os hoffech chi chwarae rhan yn y cynllun yna plis cysylltwch gyda 
chlerc y Cyngor Cymuned ar y cyfeiriad neu rhif ffôn isod.

clercfelinheli@aol.com
07867982518

CLWB HWYLIO Y FELINHELI  llongyfarchiadau mawr i Glwb 
Hwylio’r Felinheli am ennill gwobr clwb y flwyddyn 2021. Diolch i 
bawb am bleidleisio.

CaPEL BETHaNIa  Cynhaliwyd gwasanaeth ardderchog i ddathlu 
Gwyl Ddewi. Bu Mared Evans yn perfformio 'Calon Lân' ar ei ffliwt. 
Diolch i aelodau y capel a gyfrannodd i'r gwasanaeth drwy fideo ac i'r 
criw Clwb Capel. hefyd, rydym yn ddiolchgar i'r rhieni am hyfforddi 
y plant a'u ffilmio ac i Owain am wneud y gwaith technolegol o roi y 
fideo at ei gilydd.

y felinheli

rHYwBetH Yn DiGwYDD?
rhowch o yn y Digwyddiadur - t.17
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Gyda gwyntoedd cryf y gaeaf hwn, dyma 
awgrymiadau defnyddiol gan y Cyngor 
Sir i geisio atal sbwriel a chadw eich 
cymuned yn daclus adeg tywydd garw:

Os yw eich bocsus glas ailgylchu ond 
yn hanner llawn a bod digon o le am 
saith diwrnod arall, ystyriwch aros tan yr 
wythnos ganlynol pan all y tywydd fod 
yn well i'w gadael allan.

Rhowch eich biniau gwastraff ac 

ailgylchu allan ar fore'r casgliad mor 
agos at 6am â phosib ond heb fod yn 
hwyrach na hynny a chasglwch nhw cyn 
gynted â phosib ar ôl y casgliad.

lle bynnag y bo modd, rhowch y 
biniau mewn man cysgodol, er enghraifft 
yn erbyn ffens neu wal, er mwyn eu 
hamddiffyn rhag y gwynt ac rhowch 
eitemau trymach o gwmpas ac ar ben 
unrhyw sachau a chynwysyddion 
ysgafnach.

Os gwelwch yn dda, gwnewch bopeth 
y gallwch i atal gwastraff rhag cael ei 
chwythu gan y gwynt, a rhowch wybod 
am unrhyw broblemau sbwriel difrïol i’r 
Cyngor – ar eu gwefan os dymunwch.

Mae gwaith ar gychwyn i gyflwyno 
gwelliannau sylweddol gwerth 
£225,000 i ganolfan ailgylchu 
poblogaidd Cyngor Gwynedd ym 
Mangor. Bydd y gwelliannau yn 
golygu ymestyn maint y ganolfan 
ar stad Ddiwydiannol Llandygai er 
mwyn cynnig gwell cyfleon ailgylchu 
i drigolion ynghyd â datblygu siop 
o’r newydd ar gyfer ail-ddefnyddio 
ac uwchgylchu deunyddiau ar y safle. 
Mae’r gwaith yn cael ei ariannu trwy 
grant Economi Gylchol Llywodraeth 
Cymru

 Dywedodd y Cynghorydd Catrin 
Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd

“Mae’r ganolfan ailgylchu ar Stad 
llanydygai yn hynod boblogaidd ac 
mae’r staff yno yn cynnig gwasanaeth 
croesawgar i drigolion Bangor a Dyffryn 
Ogwen sy’n gwneud defnydd o’r safle…
Mae canolfan ailgylchu Bangor wedi 
bod ar agor am ryw bymtheng mlynedd 
bellach, ac felly mae’n synhwyrol 
ein bod yn cyflwyno gwelliannau i 
sicrhau ei fod yn cyfarch anghenion 
trigolion heddiw ac yn addas ar gyfer 
ein gweledigaeth i fod yn ail-ddefnyddio 
llawer mwy o ddeunyddiau i’r dyfodol, 
fel rhan o’r siwrne i fod yn sir ddi-
wastraff’.

Er mwyn galluogi fod gwaith adeiladu 
hanfodol yn cael eu gwneud ar y safle 

ar Stad llandygai ym Mangor, bydd 
y ganolfan ar gau dros-dro rhwng 8 
Mawrth a dechrau mis Mai. Mae’r 
Cyngor yn disgwyl y bydd modd ail-agor 
canolfan ailgylchu Bangor yn rhannol o 
ganol mis Mai ymlaen, gyda’r safle yn 
ailagor yn llawn erbyn canol Mehefin.

Yn ystod y cyfnod pan fydd y 
gwelliannau yn cael eu cynnal ym 
Mangor, mae’r Cyngor wedi trefnu y 
bydd Canolfan Ailgylchu Caernarfon 
ar stâd ddiwydiannol Cibyn ar agor am 
oriau estynedig, gydag amseroedd ar 
gael i'w harchebu ymlaen llaw rhwng 
8am a 7pm o ddydd Llun i Sadwrn.

Mae angen trefnu apwyntiad o flaen 
llaw i fynychu canolfannau ailgylchu’r 
Cyngor – gellir gwneud hynny ar 
wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.
cymru/ailgylchu neu drwy lawrlwytho 
‘apGwynedd’ i’ch ffôn glyfar neu 
ddyfais llechen.

uwchraddio Canolfan 
ailgylchu Bangor

Arbed ysbwriel 
rhag y gwynt

Ble mae
‘De Bangor’?
Mewn cyfarfod o Gyngor Dinas 
Bangor dywedodd Cadeirydd y 
Pwyllgor Cyllid wrth y Cyngor 
fod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 
defnyddio’r term ‘De Bangor’, wrth 
drafod ffigyrau brechu Covid-19. 
Penderfynwyd fod y Cyfarwyddwr 
Dinesig yn gofyn am eglurhad ar 
frys am y term daearyddol hwn, gan 
nad yw wedi’i ddefnyddio o’r blaen 
nac yn gyfarwydd i’r aelodau.

am helpu?
Awydd helpu’r Goriad – yn cyfrannu, yn rhannu, yn gwerthu?  
Mae croeso bob amser i rai newydd.  Cysylltwch drwy 
papurbrogoriad@yahoo.co.uk 
 

sut i’n dilyn
Mae’r Goriad ar Facebook. Erbyn hyn mae gennym gannoedd 
o ‘ffrindiau’, rhai ymhell iawn o Fangor a’r Felinheli. Dilynwch ni 
drwy Papur Bro Goriad.
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Trefor, Caernarfon, Gwynedd  LL54 5HP

01286 660208  ffacs: 01286 660538

Clynnog & Trefor

 
DULL

• Cymysgu’r blawd, 
halen, sbeis cymysg a 
siwgr mewn powlen.
Rhwbio’r menyn i 
mewn i’r cynhwysion 
sych. 
• Ychwanegu’r 
sultanas a’r resins, 
a thaenu’r burum a 
chymysgu pob dim.
• Cynhesu’r llefrith. 
Dylai’r llefrith fod yn 
gynnes ond ddim yn 
rhy boeth: dylech allu 
rhoi eich bys ynddo.
• Curo’r llefrith efo’r 
wyau, ac wedyn 
ei dywallt dros y 
cynhwysion sych.
• Cymysgwch y 
cynhwysion i wneud 
toes.
• Gadael y toes am 
5 munud, wedyn ei 
dynnu o’r bowlen a’i 
dorri’n 8 darn cyfartal.

• Siapio’r 
toesau yn 

deisennau bach crwn. 
Mae’n well gwneud 
hyn ar fwrdd efo 
blawd arno.
• Gosod y teisennau 
ar dun pobi, a’u 
gorchuddio efo cling 
ffilm, a’u gadael mewn 
lle cynnes am ryw awr, 
tan y byddant wedi 
codi.
• Pan fo’r teisennau 
wedi cynyddu yn eu 
maint, cynheswch y 
popty i 220C / ffan 
200C / nwy 7. 
• Cymysgwch y blawd 
efo 2 lwy fwrdd o 
ddŵr i wneud pâst.
• Rhoi’r pâst mewn 
bag peipio a pheipio 
croes ar wyneb pob 
cacen.
• Pobi’r teisennau 
am 12-15 munud tan 
eu bod yn euraid ac 
wedi codi. Tacluso’r 
croesau, a brwsho 
mêl neu driog melyn 
ar wyneb y teisennau.

Maen nhw’n 
fendigedig wedi eu 
tostio â menyn arnynt.

Yn y gegin
gyda elin walker jones

Does dim yn well na theisennau croes 
cartref. Dim yn dweud Pasg Hapus yn well 
na brecwast o deisen groes efo menyn hallt 
Cymru arni.

Dyma addasiad o rysáit syml Sara Buenfeld.

CyNHwySION

ar gyfer y teisennau:

• 500g blawd bara gwyn cryf
• ½ llwy de o halen Môn
• 2 llwy de fawr o sbeis cymysg
• 50g siwgr mân
• 50g menyn, wedi ei dorri’n giwbiau
• 200g sultanas a resins
• 7g burum sych
• 200ml llefrith
• 2 wy

ar gyfer y croesau a’r sglein 
(‘glaze’):

• 3 llwy fwrdd blawd plaen
• Mêl neu driog melyn, 
ar gyfer brwsho wyneb y 
cacennau

Teisennau Croes
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MaE’r CYFYNGIaDau TEITHIO 
DIWEDDar YN sGIL Y PaNDEMIG 

WEDI aGOr EIN LLYGaID I 
HarDDWCH EIN HarDaL LEOL. 

DYMa OFYN FELLY I DrI O FrO’r 
GOrIaD I raNNu  Eu HOFF ‘DrO 

DaN GLO’ GYDa’r DarLLENWYr.

O GarrEG
FY NrWs

Dro dan glo

trwy gerdded yn ystod y gwarchae dwi 
wedi dod i adnabod Bangor a’r cyffiniau yn 
well yn y misoedd yna nag y gwnes i mewn 
30 mlynedd o fyw yma. Rheolau syml: 
sgidia stowt, cychwyn a gorffen cerdded 
ar y stepan drws, dillad atal glaw. hefyd, 
dim clustffonau neu chlywch chi mo’r afon 
Adda yn stelcian oddi tanoch na chân yr 
adar. Sôn am afonydd, mae angen gweld 
yr Ogwen ym Melin Cochwillan a’r Afon 
Cegin yn rhuo ar ddiwrnod garw yn Rhyd. 
Sôn am adar, siawns o weld Glas y Dorlan 
yn Aberogwen, y Barcud Coch yn Nant y 
Mownt, sawl llanc a Chreyr ac wrth gwrs y 
Bwncath rheibus ym Mhentir. Yn syml iawn, 
pan welwch chi arwydd llwybr Cyhoeddus 
dilynwch o a gweld lle gwnewch chi landio. 
Efallai lawr lôn Fudur, heibio’r Clwb Golff, 
rhwng Waen Wen a Chaerhun neu drwy 
Nantporth. 

Digon o falu awyr, mae’r daith isod, o 
waelod Allt Coed Mawr i’r Pier, tua 5 milltir, 
yn gychwyn bach da.

Cychwynwch i fyny’r lôn oddi ar y 
rowndabowt gyferbyn ag Allt Coed Mawr 
gan ddringo a dilyn y ffordd sy’n gwyro i’r 
dde i’w phen draw. 

O flaen y tÿ, dilyn llwybr gwelltog a mynd 
ar hyd ymyl cors nes dod at giât mochyn. 
Dilyn llwybr trwy’r eithin i gae agored a 
chadw i’r chwith gan anelu am giât fach 
arall. Ymlaen a dringo mymryn at drydedd 
giât mochyn nes cyrraedd Perfeddgoed 
Bach. Dilyn y ffordd a throi i’r chwith i 
gyrraedd y lôn fawr. 

Croeswch y lôn yn syth ar draws gan 
ddilyn yr arwydd llwybr Cyhoeddus i 

mewn i’r cae gan ddilyn y gwrych ar y dde. 
Anelwch am giât arall ar y chwith. Dilynwch 
lwybr trwy’r eithin nes croesi nant fechan 
a thrwy giât arall i gae agored. Anelwch 
am y giât sy’n syth ar draws. Yn y cae olaf 
cadwch i’r chwith gan anelu at y giât yn y 
gwaelod. Ewch i’r ffordd fawr a throwch 
i’r chwith. I’r dde wedyn i lawr lôn Cefn 
Tŷ ac ymlaen i Rhyd. Yno, dilynwch y Lôn 
Beics a’r afon Cegin i Borth Penrhyn, gyda 
gobaith bydd yr hen dolldy yn bysgoty cyn 
bo hir. Ymlaen i fae Hirael ac i’r Pier; coffi 
neu hufen iâ ac adre.

tuDuR OWEN. BANGOR
 
Mae na wartheg yn y caeau! Gol.

Mae o mor hawdd a reidio beic. Dyna mae nhw yn ddweud 
de. Eto fyth, mae y beic wedi bod yn cuddio yn y garej ers 
cyn y Dolig.  Dan glo achos bod hi rhy oer, rhy wlyb, neu rhy 
dywyll i fynd allan…. i mi beth bynnag. Ond, mae petha di 
newid. Mae y beic di bod allan am y tro cynta flwyddyn yma.

Dwi’n licio mynd ar fy meic. Mae ‘na hwyl o hyd mewn 
mynd lawr allt heb droi y pedals; tydi hwnw byth yn gadael 
rhywun. Ar y llaw arall, mae mynd fyny allt yn boen. Felly 
sgen i ddim cywilydd gwthio beic fyny elltydd Felinheli os 
oes angen. “Push-bike” ydi un enw Saesneg arno wedi’r cyfan. 

Fy hoff daith ar fy meic yw’r daith o Felin i Gaernarfon (ac 
yn ôl) ar hyd y lôn las, syn eitha fflat! Dyma oedd taith beic 
cyntaf 2021 i mi. Mae yn ddigon pell heb fod yn bell o gwbwl 
a dweud y gwir. Mae’n cymeryd tua awr. 

Felly, beth ydi apel y daith hon i mi, ar wahan am ddiffyg 
elltydd? Mae pob siwrna angen pwrpas o rhyw fath, a pwrpas 
y daith yma ydi cyrraedd y castell, neu mynd rownd y castell 
i fod yn fanwl gywir. Mae rhywun yn haeddu gwobr hefyd ar 
ôl beicio i Dre siawns. Ac fy ngwobr i ydi cael coffi bach o 
Bonta Deli yng nghysgod y tyrau. Bendigedig. Mae beicio nôl 
adra i Felin ar ôl cael coffi yn dipyn haws.

Wrth feicio ar y lôn las yn ôl ac ‘mlaen i Gaernarfon dros 
yr misoedd nesaf caf weld y tymhorau yn newid lliwiau’r coed 
a’r caeau wrth imi fynd ar fy nhaith, ond i mi edrych a sylwi. 
Dwi ddim ar ras. Edrychaf ymlaen i gael gadael Felin ar noson 
braf o wanwyn, pan fydd pelydrau’r haul yn isel ac yn treiddio 
drwy’r bylchau yn nho deiliog y Lôn Las, gan greu fflachiadau 
o haul a gwyrddni wrth i’r beic symyd yn ei flaen. Nefoedd. 

Pwy a ŵyr pa fendith i gorff ac enaid syn dod o yrru y beic 
mlaen wrth bedlo ar y fflat ar hyd y Lôn Las. Mi fydd gan rhai 
“statistics” ar hyn, amseroedd, cyfradd curiad calon a faint o 
galoriau sydd modd llosgi. Mae hynny yn fêl ar fysedd rhai, 
dim fi. Be dwin teimlo ar ôl dod adre ydi hapusach, a gwell 
nac oeddwn i cyn cychwyn, bob tro. Mae beicio yn newid sut 
dwin teimlo er gwell. Dwin fodlon ar hynny.

EuROS JONES.  Y FElINhElI

Gan bod pob taith i fod i ddechrau (a 
gorffen) o’r tŷ dyma un oddeutu 10km y 
gellir ei hymestyn yn hawdd.
• Dechrau ar ben Lôn Cariadon (ymweld â 
Roman Camp os oes amser) a cherdded i 
lawr at y Pier.
• I fyny Ffordd Siliwen, heibio Caeau 
Ashley, troi i lawr unrhyw un o’r ffyrdd i’r 
dde ac yna i lawr y ffordd sy’n arwain at Y 
Fenai. 
• Ar waelod yr allt troi i’r chwith drwy’r 
giât mochyn i’r cae. Ar ben ucha’r cae 
mae dewis, a’r ddau cystal â’i gilydd – i’r 
dde fe ewch gyda glannau’r Fenai drwy’r 
goedwig (llwybr fyny a lawr go iawn), i’r 
chwith mae llwybr cymharol newydd drwy’r 
caeau sy’n brafiach dan draed. Wedi i’r ddau 
gwrdd wrth Fferm Nant Porth, ac wrth y 
rhandiroedd newydd, mae’r llwybr yn gallu 
bod yn eithriadol o fwdlyd a gwlyb, felly 
mae esgidiau cerdded yn hanfodol.
• Yn y man fe ddewch at y gylchfan wrth y 
cae pêl-droed – i’r dde yma at Bont Menai, 
ac ewch i’r chwith am Erddi Botaneg 
treborth. Ar ôl mynd drwy’r giât i’r gerddi 
ewch i’r chwith i fyny’r llwybr graeanog 
drwy’r coed – mae arwydd ar bob coeden 
yn nodi eu rhywogaeth ac ym mha wlad neu 
gyfandir y maen nhw’n gynhenid, sy’n ei 
wneud yn dro hynod ddifyr ac addysgiadol.
• Croeswch y ffordd ar ddiwedd y llwybr 
wrth y man parcio ac ewch i lawr y llwybr 
graeanog llydan am Y Fenai. Byddwch yn 
pasio’r cerflun heddwch ar y chwith  gyda’r 
Fenai ar y dde, ac yna fe ewch chi o dan 

Bont Britannia.
• Cewch ddewis wedyn – o wyro tua’r dde 
mae modd cerdded y llwybr braf iawn i’r 
Felinheli (i wneud dro tua 20km), neu droi 
i’r chwith i fyny’r ffordd o dan yr A55 sy’n 
arwain at Tŷ’n y Lôn (Treborth). Mae digon 
o ddewis yma ichi – i’r dde i Tŷ Golchi 
ac yn ôl drwy’r dre, croesi’r ffordd am 
Benrhosgarnedd ac yn ôl heibio’r Ysbyty, 
neu i’r chwith am yr Antelope ac am adra.

 BRYN tOMOS. BANGOR

ar fy meic

Glannau'r Fenai

afonydd, adar a llawer mwy…

Her y cerfluniau heddwch

Bydd Bonta yn 
symud i Stryd Twll 
yn Wal yn fuan. 
Handi cael masg 
a gel dwylo yn 
ogystal â cerdyn 
yn boced cyn 
gadael tŷ rwan 
tydi, neu faswn 
i ddim yn cael 
coffi!’
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BErEa NEWYDD, BETHaNIa a BETHLEHEM  Ers dechrau’r 
cyfnod clo diweddaraf bu Gofalaeth Bangor a’r Cyffiniau yn 
cynnal oedfa drwy gyfrwng Zoom bob bore Sul ac oedfa ar y ffôn 
yn y prynhawn. Daeth Zoom hefyd yn gymorth hawdd ei gael 
i’r ysgolion Sul a’r clybiau CIC a llwyddwyd i gadw cyswllt â’r 
plant a’r ieuenctid gan ddarparu gweithgareddau difyr ar eu cyfer. 
trefnwyd i blant ysgol Sul Berea lunio cardiau cyfarch i’w hanfon i 
aelodau’r eglwys oedd mewn cartrefi, a bu plant Bethania yn brysur 
yn cynhyrchu fidio i ddathlu Gŵyl Ddewi, gyda phawb yn cymryd 
rhan o gartref. Daeth rhai o aelodau Berea hefyd ynghyd i ddilyn 
‘Cwrs y Beibl’ sef adnodd ar ffurf DVD a llyfryn a ddarparwyd gan 
Gymdeithas y Beibl sy’n rhoi trosolwg o themâu mawr yr ysgrythur. 
Mantais amlwg, meddent, oedd eu bod yn gallu gwneud hynny o 
glydwch eu cartrefi, a chafwyd blas ar y trafod a’r cymdeithasu drwy 
Zoom.

CrOEsO i Mr a Mrs holmes a’u merch Jemma i the Bothy, ym 
mhen draw’r heol. Mae Dominic, o Wimbledon, yn athro canu 
cymwysedig, ac yn medru canu a chwarae’r gitâr mewn priodasau 
a dathliadau eraill. Daw Jan o Fanceinion yn wreiddiol, ond mae 
hi’n siarad rhywfaint o Gymraeg, a ganwyd Jemma ym Mangor. Bu 
teulu Jan, y Snowdens, yn byw yn ardal Moelfre a llanddona, ac yn 
cadw garej Pentraeth ar un adeg. Ei thaid oedd yn gofalu am Dwr y 
Marcwis yn llanfairpwll. Mae Mr a Mrs holmes yn arfer treulio rhan 
o’u hamser yn gweithio ar Ynys Cyprus, tra mae Jemma yn cynnal ei 
busnes harddu cŵn yma’n llawn amser.

CAnOLFAn HAnES 
UWCHGWYRFAi: gwelir ei rhaglen 
ar dudalen ‘Calendar’ ei gwefan 
https://uwchgwyrfai.cymru.
11 a 12 Mawrth, 7pm: Ein Gwir 
Hanes: Dr Ceridwen Lloyd-Morgan 
Y Brenin Arthur, Dilyniant o ddwy 
noson: nos iau: (a) Arwr Cymraeg? 
Arthur mewn llenyddiaeth Gymraeg 
yn yr Oesoedd Canol a’r cyfnod 
modern cynnar. Dim trafodaeth 
ond gellir anfon cwestiynau erbyn 
nos yfory. nos Wener: (b) Darlunio 
hanes Arthur mewn llawysgrif 
Gymraeg o’r Oesoedd Canol. 
Trafodaeth i ddilyn.
26 Mawrth, 7pm: Yr Athro Deri 
Tomos : Gwyddonwyr Gwynedd. 
i ymuno cysylltwch â Jina ar 
canolfanuwchgwyrfai@gmail.com
DARGAnFOD HEn DAi CYMREiG: 
raglen o sgyrsiau Zoom yn 
Saesneg.
10 Mawrth: Janice Dale, ‘The Fifth 
Dimension Project – images and 
Poetry of north Wales Houses’.
14 Ebrill: Peter Thompson: Some 
Houses in the Townshippe of 
Llanaber, Merioneth.
Os hoffech ymuno (£15- efallai llai, 
mor hwyr yn y tymor), cysylltwch (yn 
Saesneg) â zoehenderson123@
btinternet.com neu trowch at wefan 
http://discoveringoldwelshhouses.
co.uk
MERCHED Y WAWR, 
PEnRHOSGARnEDD: i gael dolen 
Zoom ar gyfer cyfarfod, cysylltwch 
a nerys (352796) neu nerys.
roberts123@hotmail.co.uk
17 Mawrth: Gwenllian Lansdown 
Davies.Prif Weithredwr y Mudiad 
Meithrin. Golwg ar dwf y Mudiad 
sy’n 50 oed eleni.
21 Ebrill: Y Prifardd Mererid 
Hopwood.Cerddi a sgwrs
PEinT A SGWRS: Grŵp Skype 
sy’n 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.
PRiFYSGOL BAnGOR A 
CHAnGEn MEnAi CYMDEiTHAS 
Y CEnHEDLOEDD UnEDiG
24 Mawrth, 5pm: ‘newid Hinsawdd 
– Wynebu’r Her’, darlith gyhoeddus 
rithiol yn Saesneg gan yr Athro Julia 
P G Jones, arbenigwr a gyfrannodd 
i raglen Syr David Attenborough 
‘Extinction: the Facts’. Cofrestrwch 
ar lein trwy chwilio am Prifysgol 
Bangor Digwyddiadau Tropical 
Forests and Climate Change.
POnTiO: info@pontio.co.uk neu 
wefan Pontio
8 / 15 / 22 / 29 Mawrth, 7pm: 
‘Twrch mewn Twll’: Cyfres o 
weithdai antur ddawns ar gyfer pobl 
ifanc, eu ffrindiau a’u teuluoedd. £3 
yrun neu 4 am £10! Elw tuag at Tŷ 
Gobaith a Place2be.
Gweithdai Dawnsio ar gyfer 
Parkinson’s, bob dydd Mawrth ym 
mis Mawrth am 10am.
Clwb Darllen Pontio: Sgwrs fisol 
am ddim ar Zoom; yn agored i 
bawb, heb yr awdur yn bresennol.
Cysylltwch am fanylion
Mawrth 23 Mawrth, 7.30pm ‘Trafod 
Llechi’ gan Manon Steffan Ros
Mawrth 6 Ebrill, 7.30pm: 
Trafodaeth Saesneg i’w 
chadarnhau.

digwyddiadur
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

Anfonwch atom os 
bydd gennych CHITHAU 
ddigwyddiad i’w hysbysebu. 
Dyma gyfle i gyrraedd 
cefnogwyr y Goriad sy’n byw 
y tu allan i’r ardal neu sydd fel 
arfer yn gaeth i’r tŷ.

capel berea newydd

heol belmont

Saith allan o’r deg aelod ymunodd yng nghwrs y Beibl bob nos Fercher.
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Enw
Mered Morris
Gwaith
Cerddor roc
Ydi’r cyfnod clo wedi effeithio 
arnoch chi?
Yr effaith fwya ydi 
fod hi’n amhosib 
gwneud gigs o 
unrhyw fath ac 
yn anodd iawn 
i ymarfer efo cerddorion 
eraill. Dwi’n ffodus fod gen 
i stiwdio adre, ac felly’n 
medru dal ‘mlaen i recordio 
cerddoriaeth. Fel pawb 
mae’n siwr, dwi’n colli 
cwmni ffrindiau’n fawr.
a oes amser i ddiddordebau?
Wrth fy modd yn dringo 
mynyddoedd Eryri.
Fyddwch chi’n cadw’n heini?
Dwi’n gwneud fy ngora: 
rhedeg a cherdded yn y 

gaeaf a seiclo a mynydda 
yn yr haf.
Ydych chi’n credu mewn 
bwyta’n iach?
Ydw. Dwi’n bwyta prydau 
llysieuol neu figan fel arfer 

ond yn 
bwyta 
pysgod 
weithiau. 
Ar ochr 

arall y glorian, dwi’n yfed 
gwin a chwrw hefyd!
pa un yw eich hoff bryd?
Thali llysieuol.
Ffrwythau neu rywbeth melys 
i bwdin?
Mae un cwrs yn ddigon 
i mi, ond mae’n well gen 
i ffrwythau na phethau 
melys.
pa ddiod yw’r orau gyda’r 
pryd?
Dŵr pefriog neu win.

a oes llyfr wedi apelio yn 
ddiweddar?
Wedi mwynhau ‘Tre Terfyn’ 
gan Aled Lewis Evans.
a oes gennych hoff awdur?
Islwyn Ffowc Elis yn 
Gymraeg a Jane Austen yn 
Saesneg.
Ydych 
chi’n 
gwylio 
rhaglenni 
teledu ar y 
teledu neu gyfrifiadur?
Fel arfer fyddai’n gwylio 
rhaglen neu ddwy ar y 
teledu gyda’r nos.
Ydych chi’n newid o un sianel 
i‘r llall yn gyson?
Nac ydw. Fel arfer dwi’n 
edrych be sydd ‘mlaen 
a dewis un neu ddwy o 
raglenni. Os oes mwy sydd 
o ddiddordeb, na’i recordio 
nhw.
a oes hoff raglen deledu?
Dwi’n mwynhau gwylio 
gemau Uwch Gynghrair 
Cymru ar 
‘Sgorio’ 
pan mae 
nhw 
‘mlaen.
a oes hoff raglen radio?
‘Galwad Cynnar’ a 
rhaglenni cerddoriaeth 
Rhys Mwyn a Richard 
Rees.
sut y byddwch yn ymlacio?
Mynd am dro o gwmpas 
ardal Paradwys ym Môn.
a yw gwyliau’n rhan bwysig 
o’r flwyddyn?

Roedden nhw’n arfer bod, 
ond ers colli fy ngwraig 
ddwy flynedd yn ôl, dwi 
heb fentro.
ai dramor fydd y gwyliau 
arferol?
Ia, pan roeddwn i’n mynd.

a oes un 
wlad yn 
apelio yn fwy 
na’r llall?
Portiwgal 
a’r Eidal.

Beth yw eich barn am 
gefnogaeth sydd ar gael i 
gynnal busnesau?
Mae’n amlwg fod nifer 
o weithwyr llawrydd a 
cherddorion wedi disgyn 
drwy’r rhwyd heb gael fawr 
o help.
a oes awgrym sut i godi’n 
calonnau ar gyfnod mor 
ddyrys?
Cymryd y cyfle i gerdded 
yn y filltir sgwâr ac edrych 
ar fyd natur.
Un o Fangor yw Mered yn 

wreiddiol 
ond 
Paradwys 
yw ei gartref 
erbyn hyn. 

Paradwys, Môn wrth gwrs!  
Mae newydd ryddhau 
albwm Cadw fi’n ôl a sengl 
ym mis Ionawr - Diwrnod 
gan y band Cam Gwag y 
mae’n aelod ohono.

Dwi’n bwyta prydau llysieuol 
neu figan fel arfer...

...cyfle i gerdded yn y filltir 
sgwâr ac edrych ar fyd natur.

wrth fy modd yn dringo 
mynyddoedd eryri.

deudwCh i Mi: Goriad yn holi a stilio

Dawnswraig 
o fri
Mae Siriol hughes, o Fryn Adda 
wedi cael llwyddiant mawr 
gan gyrraedd y rownd derfynol 
mewn cystadleuaeth ddawns 
ryngwladol o’r enw “uk Dance 
Class Championships”. Mae 
Siriol yn rhan o ysgol ddawns 
Barton, ac yn ddisgybl Ysgol 
tryfan. Da iawn Siriol, a pob 
lwc yn ffeinal mis Mawrth!

Siriol yn paratoi at y ffeinal

Stori?
Anfonwch hi i papurbrogoriad@yahoo.co.uk

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 
 
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. Fel arall mae’n anodd eu cynnwys gan 
na fyddant yn edrych ar eu gorau. A jpeg bob amser os 
gwelwch yn dda
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I’r artist Ffion Pritchard, 
gweithio yn y gymuned sydd 
yn ysbrydoli celf unigryw a 
heriol.

Mae celf wedi bod yn dda i 
ni erioed. Ers i’r term ‘Therapi 
Celf’ gael ei ddefnyddio am y 
tro cyntaf yn yr 1940au, mae 
tystiolaeth bod ymarferion 
celf yn cael eu defnyddio 
law-yn-law â meddyginiaeth 
mor gynnar â 550-200 CC, 
i gefnogi triniaeth corfforol a 
meddyliol. Mae’r maes, yn 
amlwg, wedi datblygu yn 
helaeth ers 200 CC, gyda cryn 
dipyn o ddeialog erbyn hyn 
am fudd creu celf ym meysydd 
iechyd, lles a chymdeithas. 
Dyma’r egwyddorion sy’n 
angori gwaith Ffion Pritchard, 
artist a dylunydd ym Mangor 
sydd yn gweithio yn helaeth yn 
y gymuned leol.

Graddiodd Ffion o Brifysgol 
Brighton ym 2017. Yn 
dilyn hyn, cyflawnodd Ffion 
interniaeth mewn marchnata 
digidol cyn dychwelyd adref 
i Fangor i gychwyn ei gyrfa 
fel artist. Mae ei hymarfer 
yn amrywiol ac eang, ac yn 
amrywio dros y cyfryngau. 
Mae hyfforddiant pellach Ffion 
ym meysydd celf, iechyd a 
lles yn cynnwys cyrsiau Celf 
Dementia-gyfeillgar, Therapi 
Celf a’r Oriel Fel Gofod 
Iechyd a Lles. Arweiniodd yr 
hyfforddiant yma i Ffion sefydlu 
menter celf cymdeithasol ei 
hun, efo’i phartner busnes, 
Esme Livingston, o’r enw 
‘Gŵyl y Ferch’. 

Mae ‘Gŵyl y Ferch’ yn fenter 
gymdeithasol gychwynodd 
ym 2019. Amcan Gŵyl y 
Ferch ydi rhoi llwyfan i ferched 
creadigol lleol, a thrwy hyn, hel 
arian at elusennau lleol sy’n 
helpu merched. Yn ogystal, 
mae Ffion ac Esme yn rhedeg 
gweithdai celf efo defnyddwyr 
gwasanaeth Cymorth y 
Merched lleol. Mae gwaith 
o’r sesiynnau yma yn cael eu 
harddangos yn ddienw yn yr 
arddangosfa agored blynyddol. 
Yn 2020, cafodd Gŵyl y Ferch 
ei enwebu am Wobr Epic Celf 
Gwirfoddol, ac roedd yn un 
o dri grwp ar draws Prydain 
gafodd ei gymeradwyo am 
‘Ddathlu Amrywiaeth’. Yn 
2021, mae ‘Gŵyl y Ferch’ yn 
cydweithio â ‘Wythnos Cymru 
Llundain’ ar arddangosfa 
ddigidol. 

Yn ogystal, mae Ffion wedi 
gweithio gyda nifer o grwpiau 
cymunedol ac addysgiadol fel 
Ieuenctid Gwynedd, CARN, 
Gofalwyr Ifanc Sefton a Criw 
Celf, yn ogystal â gweithio i 
gleientiaid fel Urdd Gobaith 
Cymru, DERW a Cwmni’r Fran 
Wen. Erbyn hyn, mae Ffion 
yn gweithio rhan amser yn 
creu cynnyrch arlein i HANSH, 
cangen arlein o S4C ar gyfer 
pobl ifanc. Mae cred Ffion yn 
rôl celf o fewn cymdeithas 
yn ganolog i’w hymarfer. 
Yn y dyfodol, mae Ffion yn 
gobeithio parhau i gyfrannu i’r 
gymdeithas a’r gymuned trwy 
ei gwaith celf.

y gymuned
yn ysbrydoli
ffioN PRitChARd

Uchod: Gwaith Celf Ffion.

Ffion Pritchard

Ateb PoS RyGbi
Mewn cystadleuaeth wyth 
tîm byddai angen chwarae 
28 gêm dros gyfnod o saith 
penwythnos.

Newid yn hanes 
y coed Sakura
Rhoddodd y Cyfarwyddwr 
Dinesig Cyngor Bangor 
ddiweddariad ar Brosiect y Coed 
Ceirios Sakura. Yn wahanol 
i’r hyn a gyhoedwyd yn y 
rhifyn diwethaf bydd 65 o goed 
Shakura yn cael eu danfon i 
Fangor y mis yma. 

Bydd y mwyafrif yn cael eu 
plannu yng nghaeau Ashley 
Jones, ac mae trafodaethau’n 
parhau ar blannu rhai o’r coed 
mewn lleoliadau eraill o gwmpas 
Bangor. 

Cysylltwyd â Chyngor 
Gwynedd a Phrifysgol Bangor 
i weld a oedd ganddynt 
ddiddordeb. trefnwyd cyfarfod 
safle rhwng Pwyllgor Gwyrddio 
Cyngor Dinas Bangor ac 
arbenigwr coed o Brifysgol 
Bangor cyn dod i benderfyniad 
terfynol ar y lleoliad.

Mae’r coed ceirios o Japan 
bellach wedi’u plannu.

Gwaith cyn 125 
mlynedd y Pier 
Wrth roi gwybod am y Pier 
dywed Cyngor Dinas Bangor 
nad oes gwaith strwythurol ar 
raddfa fawr yn digwydd ar hyn 
o bryd. Mae pedwar cam o’r 
prosiect adnewyddu wedi’u 
gwblhau, gyda dau i fynd. Y 
blaenoriaeth dros y misoedd 
nesaf fydd peintio rhannau 
o’r Pier, trin rhai o’r planciau 
a gweithio ar y ‘linkspan’ ar 
ddiwedd y Pier. Fe fydd y gwaith 
yma yn dechrau yn hwyrach 
eleni.

Mae Cyngor y Ddinas yn 
chwilio a yw’n bosib trefnu i 
gael nawdd er mwyn gwella’r 
Pier a sicrhau fod dyfodol iddo. 
Mae pen-blwydd y Pier yn 125 
oed ar 14 Mai eleni. O ganlyniad 
i’r pandemig Covid-19 
presennol, ni fydd digwyddiad ar 
raddfa fawr yn bosib ond mae’r 
Cyngor yn cael golwg sut y 
medrant drefnu rhywbeth i nodi 
hyn, gyda rhagor o fanylion i’w 
cyhoeddi yn agosach i’r dyddiad.
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COFIO  Yn rhifyn Chwefror 
y Goriad cawsom wybod 
am farwolaeth Betty Prince, 
mam John Duggan, y Garth. 
Y mis hwn trist yw cofnodi 
marwolaeth Sheila Jenkins, 
hefyd o’r Garth, yn 104 oed. 
Bydd llawer o’n darllenwyr yn 
cofio’r deyrnged iddi gan Ann 
Roberts yn y golofn hon wrth 
ddathlu pen-blwydd Sheila yn 
100 oed:
“Yn Sir Fynwy y ganed 
Sheila ond symudodd y teulu i 
Fangor pan oedd hi'n 14 oed. 
Mynychodd Ysgol Ramadeg 
y Merched, a arferai fod ar 
Ffordd y Coleg lle mae Adran 
Gerdd y Brifysgol erbyn hyn. 
Ei hoff bwnc yn yr ysgol oedd 
coginio. Bu'n berchen ‘The 
Burton Coffee Lounge’ ar 
Ffordd Garth ac yna'r ‘Corner House Café’ ym Mangor Uchaf. 
Cipiodd y wobr gyntaf drwy Brydain mewn cystadleuaeth goginio. 
Mae hi'n dal i goginio bob dydd – dim prydau parod iddi hi! Cyfarfu 
Sheila â Doug, priododd y ddau a chawsant ddwy ferch, Diane a 
Rosemary. Bu Doug yn hyfforddi pobl i yrru ceir, ond gwrthod ei 
gais i'w dysgu wnaeth Sheila! Mae'n debyg iddi ddifaru! Rhoddodd 
lawer iawn o'i hamser i helpu elusennau amrywiol fel y Bad Achub, 
Barnados, a Distroffi'r Cyhyrau. Byddai'n paratoi te a choffi yn 
Ysbyty C&A ac yna gweithiodd i'r WRVS yn Ysbyty Gwynedd. 
Gweithiodd yn ddiflino i sicrhau canolfan gymunedol yn y Garth. 
Derbyniodd anrhydeddau haeddiannol iawn am ei gwaith: cafodd 
Ryddfraint Dinas Bangor ac ymwelodd â Phalas Buckingham 
i dderbyn MBE gan y Frenhines yn 1987. Bu'n weithgar iawn 
gyda'r Blaid Dorïaidd ym Mangor a thu hwnt. Cyfarfu â Winston 
Churchill yng nghynhadledd gyntaf y Torïaid ar ôl yr Ail Ryfel Byd. 
Gweithiodd yn agos efo Wyn Roberts, yr aelod seneddol lleol, am 25 
mlynedd. Sheila oedd ysgrifenyddes leol Wyn Roberts a hi fyddai'n 
trefnu ei syrjeris ymhlith pethau eraill.”

 Coffa da amdani. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at Diane a 
Rosemary a’u teuluoedd.
FLOrIDa CYMrEIG  un o fanteision prin y Clo Mawr ydy ein 
bod i gyd wedi dod i werthfawrogi ein milltir sgwâr yn ddyfnach ac 
mae crwydro ardal y Garth yn llesol i gorff ac enaid llawer ohonom. 
Diddorol iawn oedd gweld Llŷr Alun, yn wreiddiol o Sling ond 
sydd bellach yn byw yn y Garth, ymhlith cystadleuwyr ‘Am Dro’ 
ar S4C. Rhaglen gerdded gystadleuol rhwng pedwar ymgeisydd 
yw ‘Am Dro’, pob cystadleuydd yn eu tro yn gwahodd y gweddill i 
fynd am dro o gwmpas y llefydd mwyaf diddorol a deniadol yn eu 
hardal. Dewisodd Llŷr i dywys y cystadleuwyr eraill ar hyd y pier, i 
ben y Roman Camp, ac i grwydro caeau Ashley gan roi cyfle iddynt 
werthfawrogi harddwch y Garth yn ei holl ogoniant ac i fwynhau’r 
golygfeydd dihafal sydd i’w gweld ar hyd lannau’r Fenai ac o 
fynyddoedd Eryri. Roedd un o golofnwyr y Western Mail yn diolch i 
Llŷr ‘am wneud i Fangor ymddangos fel y Florida Cymreig’.

MErCHED Y WaWr, BaNGOr  Gyda llawer ohonom wedi 
cael ein brechu (gair y flwyddyn) mae ysbryd pawb yn dechrau codi 
wrth feddwl am ddiwedd rhai o’r cyfyngiadau sydd wedi bod arnom. 
Difyr iawn felly ydy edrych yn ôl dros y flwyddyn sydd wedi mynd 
heibio a rhannu’n profiadau am ddiddordebau newydd sydd wedi 
llenwi’r amser. hynny oedd thema ein cyfarfod ym mis Chwefror 
wrth i bedair o’r aelodau ddisgrifio rhai o’r gweithgareddau newydd 
sydd wedi mynd â’u bryd. Soniodd Menna am sut yr oedd hi a’i 
chwaer wedi mynd ati i gofnodi hanes y teulu trwy gael trefn ar 
hen luniau a chofnodi’r hanes y tu ôl iddynt. llyfrau oedd ffocws 
sgwrs Jennifer wrth iddi sôn am hoff lyfrau ei phlentyndod – ‘little 
Women’; ‘What Katy Did’; ac ‘Ann of the Green Gables’ – a’r 
atgofion melys wrth fodio’r llyfrau ac edrych ar y lluniau. Yn fwy 
diweddar cafodd ei swyno gan lyfr swmpus hazel Walford Davies 
ar O M Edwards a chael blas rhyfeddol ar fanylion yr hanes. Aeth 
Margaret i fyd llythyrau a anfonwyd gan et thaid at ei fab Gwilym a 
oedd yn gweithio gyda chwmni Cunard, lerpwl. Mae’r negeseuon 
yn disgrifio bywyd pob dydd trigolion y Bermo gan mlynedd yn 
ôl. Mewn un wythnos benodol yn 1922 roedd y taid wedi cael ei 
dderbyn yn flaenor, wedi cael gwrando ar y ‘weiarles’ am y tro 
cyntaf ac wedi pleidleisio mewn etholiad cyffredinol – wythnos 
brysur ar y naw! I orffen y noson cawsom gip ar hanes Meriel a’i 
theulu – Wil, y gŵr, a’r plant Manon, Llinos a Huw. Ym myd addysg 
y bu Meriel gan orffen ei gyrfa fel Pennaeth Ysgolion tregarth a 
Bodfeurig cyn troi at fentora myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor 
gyda’u gobaith ar ddod yn athrawon eu hunain, ac yn elwa ar brofiad 
helaeth Meriel. Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at noson ddifyr 
iawn ac i’r aelodau a ymunodd dros Zoom i fod yn rhan o’r cwmni.
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y garth

Sheila Jenkins ar ei phen-blwydd yn 100 oed yn 
2016

Uchod: Llŷr Alun yn dangos gogoneddau’r pier i’w gyd gystadleuwyr
Isod: Llŷr Alun yn ei stiwdio yn y Garth
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Meryl Morgan ym mlwyddyn 
gyntaf Goriad yn dathlu 

Gŵyl Dewi a’i bod am fod yn 
Frenhines y Carnifal

Ken Hughes, Glanadda yn 
helpu i lwytho papur newydd 

i godi arian at Eisteddfod yr 
Urdd Bethesda 1986

Un o dimau pêl-
droed pump bob 
ochr Capel y Graig, 
Perhosgarnedd - 
a’u masgot! - yn 
nechrau’r nawdegau

Brownies Cyntaf Maesgeirchen 
adeg gorymdaith Sul y Maer 
yn yr wythdegau

40
dathlu’r

DATHLU 40 MLYNEDD 

HYDREF 1980 – HYDREF 2020
goriad
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CroeSair rhif 383

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 31 Mawrth 2021. Atebion i Croesair Goriad, 4 
Goleufryn, Penrhosgarnedd, bangor, ll57 2ly.

AR DRAWS:
1. Cofio’n llawen benblwydd Goriad (6,7)
8. Y cofnodi degawdol gorfodol ar Alban Eilir (1,9)
10. Yn ymyl sy’n waharddedig o fewn dwylath (4)
11. Y gweigion mewn neuaddau (6)
15. Tâl am drigfan (5)
19. Pleser gwlyb y pwll a agorir inni eto, ni raid ei ofni o. (5)
20. Seiniau lleferydd y côr (8)
22. Rhoi hunan ar waith yn anhunanol yn ddi-fri o olwg (11)
23. Y byd sych pell lle crwydra dyfalbarhad (6,6)

I LAWR:
2. Nefoedd a nwyon (4)
3. Cerdd y cyfnos fel sain tylluan (7)
4. Camp sengl redegog (2,3)
5. Bwa gobaith mewn pandemig (5)
6. Tewach na dŵr (5)
7. Diwydiant prysuraf coed y gwanwyn (5)
9. Dewrder a symbylir gan goel brwd (8)
12. Blagur twf y geni (4)
13. Ionawr a Chwefror gaeafol (3,3,3)
14. Y cynnull ynghyd nas cafwyd ers tro (8)
16. Newydd da Beiblaidd (7)
17. Y rhai a welodd ac a glywodd (7)
18. Yfory golau, hafan lle cei ysbaid, noddfa i'th enaid, (7)
21. Afon rannol gudd ym Mangor (4)

Atebion Mis Chwefror:
AR DRAWS: 1. Harri Cama Mawr 8. Ymuno i ganu 10. Rhew
11. Dadmer 15. Datod 19. Pacio 20.Carthion 22. Dieithriaid
23. Dewi Williams.
I LAWR: 2. Awyr 3. Rhuthro 4. Croyw 5. Mwgwd 6. Manod
7. Rwber 9. Cadachau 12. Anap 13. Marchnata14. Ymborthi
16. Tarddle 17. Dihoeni 18. Gofidus 21. Trol.

Cyhoeddir atebion Croesair Mis Mawrth ynghyd ag enw’r enillydd 
yn rhifyn Mis Ebrill. Enillydd Croesair Mis Chwefror gydag ateb 
cyflawn oedd T. a G. Roberts, Gorwel Deg, Rhosmeirch, Ynys 
Môn. Daeth rhai eraill i law, llai na’r arfer y tro hwn, ond cafwyd 
atebion cyflawn gan: Tecwyn Edwards, 73 Sandringham Road, 
Gosforth, Newcastle upon Tyne; W H Owen, 14 Lôn y Meillion, 
Eithinog; Dilys A. Pritchard-Jones, Ynys, Abererch a Liz Roberts, 
7 Lôn y Meillion, Bangor.
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Siomedig efallai, ond i fod 
yn onest, rhyddhad oedd hi i 
bawb pan gyhoeddwyd gan 
y Gymdeithas beldroed fod 
pob cynghrair peldroed sydd 
yn is na’r “ail haen” wedi 
gohirio tan y tymor nesaf. 
Golyga hyn na fydd unrhyw 
bel-droed cystadleuol i CPd 
y felinheli tan mis Awst, 
mae’n siwr. dim “local 
darbi” efo Nantlle Vale, dim 
trip i chwarae Porthmadog 
ar y “traeth”, dim ymweliad 
a phentre llanuwchllyn, dim 
trips i lawr yr A55 tuag at Sir 
Fflint a Wrecsam.

O feddwl yn ôl, efallai tydi 
hynny ddim yn ddrwg o beth. 
Y tro diwethaf i Felin chwarae 
Llanuwchllyn mewn gêm 
gyfeillgar, wel, toedd o ddim 

yn ryw gyfeillgar iawn, ddeuda 
ni. A’r tro ddiwethaf i Felin 
chwarae yn Wrecsam mewn 
gêm gwpan sawl bwyddyn yn 
ôl, wyth chwaraewr oedd gan 
y tim cartref ar y cae erbyn y 
diwedd, ar ôl gêm danllyd yng 
nghanol stad fawr Parc Caia.

Roedd yr holl ansicrwydd yn 
ei gwneud hi yn anodd i bawb, 
felly mi oedd hi yn ryddhad 
o ryw fath. Rhaid oedd 
cadw petha i fynd, ymarfer a 
chadw’n ffit i’r chwaraewyr 
rhag ofn i’r tymor gychwyn yn 
ddisymwth; y boen trefnu beth 
oedd angen ei wneud gyda 
holl drefniadau ychwanegol 
oherwydd y Covid. Mae’n 
debyg mai dau yn unig 
fuasai’n cael mynd mewn 
car, un yn dreifio a’r llall yn y 

cefn. Gyda sgwad o bymtheg 
chwaraewr ynghyd â phump 
neu chwech o swyddogion, 
mae hynny dros ddeg car.

Does wybod sut fydd pethau 
efo’r haint ofnadwy yma, ond 
mae hi i weld yn gwella tydi. 
Gobeithio fydd petha yn ôl 
yn agos i be oeddan nhw, er 
dwi’n siwr na fydd y stoc o 
hylif diheintio sydd yn y cwt yn 
Seilo yn mynd yn wast.

Nid yw’r tywydd wedi bod 
yn dda iawn yn ddiweddar, 
rhwng y glaw trwm a’r cyfnod 
oer gafon ni yn ddiweddar. Pe 
bai peldroed wedi ail-gychwyn 
fel oedd bwriad y Gymdeithas 
Beldroed cyn i’r ail gloi Covid 
ddigwydd, buasai cae Seilo fel 
cors, a dim chwarae peldroed 
yn bosib beth bynnag.

Ond mae siom hefyd. Mae 
tymor a hanner o beldroed 
wedi ei golli, sydd yn siwr o 
adael ei hoel. Roedd Felin 
ar fin cael chwarae mewn 
cynghrair newydd sbon.Pawb 

yn edrych ymlaen am y sialens 
o chwarae ar lefel uwch ac yn 
barod i wynebu her newydd. 
Roedd y chwaraewyr wedi 
bod yn ymarfer yn galed ers 
misoedd ac yn barod amdani. 
A fydd rhai yn penderfynu 
rhoi’r gorau i chwarae, wedi 
colli yr awydd a’r angerdd? 
Gobeithio ddim, a’r gobaith 
ydi fydd pawb yn aros efo’r 
clwb ac yn edrych ymlaen i’r 
tymor nesaf gyda’r un awch a 
hyder.

Bydd Uwch-gynghrair 
Cymru yn ail gychwyn cyn 
bo hir yn ôl y sôn. Ac efallai 
ail haen y pyramid peldroed 
yn fuan wedyn. Ond go brin 
fydd modd cael mynd i wylio’r 
gemau ar hyn o bryd. Y 
gobaith ydi fydd y tyrfaeodd 
yn cael mynd i wylio peldroed 
yn fyw tua mis Mehefin. 
Jest mewn pryd i gael mynd 
i Wembley i weld Cymru 
yn semi-ffeinal a ffeinal yr 
Euros…… 

CPd y Felinheli
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siom a gobaith
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Yn ddiweddar cawsom gyfle 
i siarad gyda dylan williams, 
rheolwr tîm cyntaf bangor 
1876 gan ei holi am effaith 
y cyfnod clo, yr ysbryd yn 
y garfan â’r rhagolygon ar 
gyfer y tymor nesaf.

Beth oedd eich ymateb i’r 
penderfyniad y Gymdeithas 
Pêl-droed i beidio cynnal 
gemau cystadleuol i dimau o 
dan Haen 3, a dod a’r tymor i 
ben?

‘Nid oedd yn syndod i fod 
yn onest. Cyn datganiad y 
Gymdeithas Pêl-droed ‘roedd 
pawb wedi gobeithio byddai 
gobaith i ni chwarae rhywfaint 
o bêl-droed  cystadleuol ond 
gyda’r sefyllfa gyda’r pandemic, 
‘doedd neb yn disgwyl unrhyw 
beth yn wahanol.  Mae’n llawer 
pwysicach i ni i gyd i gadw’n 
ddiogel mewn cyfnod hynod o 
swrrealaidd�.

Sut brofiad yw hi i fod yn 

rheolwr mewn cyfnod mor 
amhendant?

‘Gan nad oes pêl-droed, nid 
ydym, wedi medru ymarfer 
gyda’n gilydd fel carfan, na 
hyfforddi’r 
hogiau. Fel 
y rheolwr fy 
nghyfrifoldeb i 
yw sicrhau fod 
y chwaraewyr 
â’r hyfforddwyr 
yn cadw’n iach, 
byddid hynny 
yn gorfforol neu feddyliol. 
Mae gofyn ymgysylltu gydag 
unigolion mewn ffordd 
sy’n cymryd i ystyriaeth eu 
hanghenion personol�.  

  Faint ‘rydych chwi â’r 
hyfforddwyr wedi bod yn 
ffocysu ar y modd mae’r garfan 
yn dygymod gyda’r cyfnodau 
clo yn seicolegol yn ogystal ag 
yn gorfforol?

‘Mae’r cyfathrebu yn gyson, 

byddid trwy gyfrwng sgyrsiau 
grŵp, sgyrsiau personol 
neu gyfarfodydd Zoom. Yn 
ddiweddar cawsom gyfarfod 
Zoom i egluro penderfyniadau'r 
Gymdeithas Pêl-droed a 
pham fod Haen 1 a 2 yn cael 
chwarae yn ystod mis Mawrth. 
Achubwyd ar y cyfle gan 
y Bwrdd gan ddefnyddio’r 
cyfarfod i amlinellu’r gobeithion 
am y tymor nesaf. ‘Roedd 
yn gyfle i bwysleisio pa mor 
bwysig  oedd cadw mewn 

cysylltiad, a chynnal 
a chefnogi ein 
gilydd, llesiant, 
iechyd meddwl, 
ac yn arbennig, 
cofio fod 
ganddynt rywun 
i gynnal sgwrs ar 
ben arall 

y ffôn�.    
 Sut ydych wedi cadw’r 

momentwm i fynd, a chadw’r 
ysbryd yn y garfan â’r undod 
‘roedd mor amlwg yn ystod 
tymor cyntaf y Clwb?

‘Rydym yn ffodus fod 
gennym chwaraewyr hyn yn 
y grŵp sy’n ymgysylltu â’r 
chwaraewyr iau a chynnal yr 
ysbryd. ‘Rydym wedi  trafod 
nifer o syniadau newydd o 

fewn y grŵp i geisio creu’r 
“ystafell wisgo rithiol” trwy 
ddefnyddio’r cyfryngau 
cymdeithasol�.

Sut mae pethau’n mynd 
gyda’r cynllunio ar gyfer y 
tymor nesaf, gyda’r gobaith 
bydd yn dechrau ym mis Awst?

‘Mae’n sicr byddwn yn 
gobeithio bod yn ôl yn 
hyfforddi cyn hynny. Fel grŵp 
o hyfforddwyr byddwn yn 
adolygu ein rhaglenni hyfforddi 
o flaen llaw gan ddefnyddio 
Zoom, fel gwnaethom yn 
gynharach yn y flwyddyn. 
Byddwn hefyd yn gweithio 
gyda’n dadansoddwr i baratoi’n 
drylwyr ar gyfer dechrau’r 
rhaglen hyfforddi ac ymarfer�.

I gloi, oes gennych neges i 
gefnogwyr 1876?

‘Fel grŵp - yn hyfforddwyr 
neu chwaraewyr - ‘rydym 
yn eich colli  ac eisiau i chwi 
wybod ein bod yn meddwl 
amdanoch ar yr amser anodd 
yma.  Os fedr y Clwb fod o 
gymorth mewn unrhyw ffordd, 
‘rydym yma i’ch helpu. Cadwch 
yn ddiogel gan obeithio, cyn bo 
hir, byddwn yn ôl gyda’n gilydd 
ac yn cynrychioli eich Clwb 
gyda balchder�.

Mi allwn ni ddweud fod 
gêm bêl-droed wedi bod 
ym Mangor cyn dechrau 
mis Mawrth. Cymdeithas 
Bêl-droed Cymru roddodd 
yr hawl i Fangor 
gynnal gêm 
gyfeillgar yn 
Nantporth am 
eu bod yn glwb 
proffesiynol. Nos 
Lun, 22 Chwefror 
oedd y tro cyntaf i 
neb chwarae yno 
ers y gêm yn erbyn 
Gresford Athletic 
yng nghwpan 
Nathaniel 17 
Rhagfyr.

A fedrech chi 
ddim dewis gwell tîm i’w 
chwarae na Cei Connah, 
pencampwyr Uwch Gynghrair 

Cymru y tymor rhyfedd 
diwethaf.  Maen nhw’n uchel 
eu parch ac yn glwb hefyd 
sydd gynghrair uwchben 
Bangor ac sydd wedi bod yn 

dîm anodd iawn 
i’w curo.

Ond mi wnaeth 
Bangor yn y gêm 
hon, gorffen yn 
fuddugol 2-1 
gyda’r capten 
Fede Tobler.  A 
mawr oedd y 
canmol gan y 
perchennog a’r 
rheolwr wrth 
awgrymu y dylai’r 
clwb fod yn yr 
Uwch Gynghrair. 

Dyna lle maen nhw am fod 
ond yn y JD Cymru North 
y maen nhw o hyd er y 

fuddugoliaeth hon.
Un dyn lleol oedd yn y tîm 

a ddechreuodd y gêm. Alex 
Boss, y chwaraewr chwim, 
oedd yno ar ei diwedd i ofalu 
mai Bangor oedd yn mynd 
â hi bedwar munud cyn iddi 
orffen.  Cei Conna oedd wedi 
sgorio gyntaf cyn chwiban yr 
hanner amser.  
Yn syth wedyn 
mi ddaeth enw 
cyfarwydd i’r 
cae – Robbie 
Parry yn lle 
Nicholas 
Nasini ac 
roedd â rhan 
yn y gôl a 
agoriodd 
Boss.

Ond 
funudau 
cyn hynny 
roedd Bangor 
wedi dod 
yn gyfartal o 
ben y blaenwr 
Dante Isla ac wedi codi calon 
pawb ar y cae a’r ychydig 
oedd ar yr ochr – y rheolwr 
Hugo Colace yn arbennig.

Roedd o wedi dod â 
chwaraewr lleol arall i’r cae 
25 munud o’r diwedd – 

Gethin Williams, sydd wedi 
ymuno â Bangor wedi bod 
yn nhim dan 19 o’r blaen, 
ddaeth yn lle Juan Garcia.

Yr wythnos wedyn, Mawrth 
2, buddugoliaeth arall. Y tro 
yma oddi cartref yn erbyn 
y Seintiau Newydd yn Park 
Hall. Mi wnaethon nhw eu 

curo 1-0.  
Dau glwb 
mawr wedi 
profi fod gan 
eu hen elyn 
dipyn o dîm 
o hyd er eu 
bod mewn 
cynghrair 
wahanol.

Er i’r 
Gymdeithas 
Bêl-droed 
ddweud 
unwaith y 
byddai’r 
Gynghrair yn 
ailddechrau 
Mawrth 20 

ac i fod i fynd ymlaen tan 
ddiwedd Mai dydi hynny 
ddim yn digwydd. Roedd 
Bangor yn dal yn y cwpan 
hefyd – y Nathaniel – ac 
roedd y rownd nesaf i fod i 
gael ei chynnal yn fuan.

CPd Bangor 1876

CPd dinaS Bangor

Curo pencampwyr 
Cymru i godi 
hwyliau pawb
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edrych ymlaen at fod yn 
ôl gyda’n gilydd ac yn 
cynrychioli eich Clwb gyda 
balchder - Dylan Williams, 
CPD Bangor 1876 

Bangor 1876 yn 
edrych tua’r dyfodol

Alex Boss yn sgorio i ennill y 
gêm

Romina Dona, gwraig Hugo Colace, rheolwr 
Bangor City sy’n arbenigo ar hyfforddi ffitrwydd
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