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n y cyfnod anghyffredin
hwn, cofnodwyd sawl
creadur gwyllt yn croesi’r
ffin anweledig hwnnw i
diriogaeth pobl, a
thawelwch ein trefi a’n
dinasoedd yn golygu nad
oedd eu chwilfrydedd yn
angheuol iddynt y tro hwn.
Clywyd am eifr y Gogarth
hyd syrffed yn crwydro
strydoedd Llandudno (a
hwythau’n medru ynganu
enw’r dref yn well na sawl
cyflwynydd!), ond gwelwyd
hefyd ddolffiniaid yn
Istanbul, sawl cougar yn
crwydro dinas Santiago,
Chile a’r baedd gwyllt ar
strydoedd Haifa, Israel.
Yn agosach atom, daliwyd
dyfrgi ar gamera siop Spar
Bermo. Un ifanc wrth ei olwg,
ond wedi crwydro cryn bellter

oddi wrth y dŵr agosaf.
Ond mae’r lluniau gafwyd o
ddyfrgi’n croesi iard Huws
Gray yma’n Nolgellau yn
curo’r cyfan. Mae wedi ei
weld fwy nag unwaith, ac
yn gymharol eofn yn ôl y
sôn.

Lluniau trwy garedigrwydd Iolo Hughes

Parhad ar dudalen 5

<– -Dyma aderyn prin
Darllenwch ragor amdano

Wyatt Earp
a Dolgellau
- beth
ydy’r
cysylltiad?
Tud. 15

ar dudalen 19
Ysbrydoliaeth nyrs ifanc…4

Postfeistres Abergeirw….22

Doniau cerddorol y fro.…16 Mr Criced Dolgellau………..24

Gair o'r Gadair

M
GOLYGYDDION A SWYDDOGION:
Cadeirydd Cymdeithas y Dydd:
Arfon Hughes
Rhif ffôn: 01650 531237

Ysgrifennydd: Buddug Hughes
Trysorydd: Elfed ap Gomer
Golygydd y Rhifyn: Gwawr Davalan
Prawfddarllenydd: Rhian Price
Cysodydd: Elfed ap Gomer
Argraffwyr: Y Lolfa
Ariennir yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru

8��� Mehefin
- Siop y Cymro
- Eurospar
- Cwt Gwyn
- Garej Mallwyd
- Awen Meirion
Lluniau: Rhaid i ffotograffau fod o
ansawdd uchel (300 dpi neu fwy ar
ffurf Jpeg), a’u derbyn drwy e-bost.
Rhaid ichi gael caniatâd rhieni i
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ae hi wedi bod yn ffrae fawr tu allan i’n tŷ ni’n ddiweddar, mae’r
ymwelwyr blynyddol wedi cael llond pen gan drigolyn am feiddio dod i’r
pentre’ i aros yn eu tŷ haf. Mae’r sŵn wedi bod yn fyddarol ar adegau a run o’r
ddau ochr am ildio. Digwyddodd yr un peth y llynedd hefyd ond y trigolyn
lleol gafodd yr oruchafiaeth adeg hynny, ond yr ymwelwyr sydd wedi llwyddo
i gael eu ffordd eu hunain y tro yma a bydd rhaid derbyn felly mai dyna fydd
hi. A ddylid cael rhywun i geisio cyfaddawd rhwng y ddau, ac o bosib y dylai
llywodraeth uwch gael polisi i achub cam trigolion lleol?
Ffrae yw hon wedi bod rhwng - aderyn y to a gwennol y bondo am nyth uwchben
ein ffenestr llofft! Dwi’n falch o ddweud bod y sŵn bellach wedi peidio â’r wennol
wedi ail gartrefu yn ei hen nyth, a chywion y llynedd yn cynorthwyo gan godi
nythod eraill yn y cyffiniau.
Os rwyf wedi creu drama yn y paragraff uchod yna a allwn ni weld cymariaethau go
iawn mewn dynoliaeth? Does dim yn wahanol i wenoliaid y bondo, adar to a phobl
yn nacoes?
Yn y rhifyn gwanwynol hwn mae llawer i edrych ymlaen ato a natur wrth gwrs yn
ei ogoniant yn cael llawer o sylw gan erthyglwyr a chyfranwyr er gwaethaf y feirws.
Mae ambell i syrpreis natur i’w weld hefyd ac mae camera darllenwyr sydyn wedi
gweld rhyfeddodau. Mae gynnon ni gystadleuaeth am dyfiant hardd ar hyd
llwybrau’r fro, storiâu am gymeriadau’r gorllewin gwyllt a’r Unol Daleithiau
presennol, hanes teithiau cyffrous a helbulus trigolion y fro dros y byd a cherddi o
hiraeth a gobaith i’r dyfodol. Rhifyn llawn unwaith eto er gwaetha sefyllfa'r
meudwyo mawr presennol a dim cyfarfodydd cyhoeddus yn cymryd lle.
Mwynhewch yr amrywiaeth rhwng y tudalennau a’r gwanwyn gobeithiol sy'n agor
o’n blaenau, gan gadw'n saff ac iach.

Arfon

Cymru v Lloegr: Arhoswch Adre v Arhoswch yn ‘wyliadwrus’...
Mae ‘na gymaint i’w ddweud ac ar gychwyn wythnos 9 y cyfnod clo mae rhywun
wedi ac yn parhau i ystyried, i ofidio a phryderu am y dyfodol ac i gynddeiriogi.
I lawer mae’r arafwch bywyd i’w groesawu gan roi golwg o’r newydd ar be sy’
wir yn bwysig. Ond wrth geisio cynefino â’r newid disymwth ddigwyddodd ar y
23ain o fis Mawrth rydym oll yn hiraethu am weld teulu a ffrindiau agos.
Cybolfa llwyr o deimladau. Yn ddiau, mae’n gyfnod nas gwelwyd mohono o
fewn co’ dim ond cofnodion hanes am ambell bandemig tebyg a llawer o wersi
i’w dysgu o’r hanes hynny. Y wers fwyaf ydi peidio gadael i hanes ail-adrodd ei
hun eto ond amser a ddengys gyda’r newid strategaeth Brydeinig.
Ond be newch chi pan fo mwyafrif Dorïaidd yn rhedeg Llywodraeth San Steffan hefo
BoJo neu Dominic Cummings i bob pwrpas yn rhedeg y wlad a Y Llipryn Llwyd (Mark
Drakeford) fel Prif Weinidog Cymru. OND diolch i’r Llipryn Llwyd am feiddio herio’r
Llywodraeth Brydeinig, ennill y blaen ar BoJo a chadw Cymru ar glo am gyfnod
pellach (gyda rhywfaint o lacio ar y cyfyngiadau) hyd 1af o Fehefin o leia’. Mawredd,
dyna fentro ac wrth gwrs am i Mark Drakeford fentro a meiddio herio BoJo a’i griw
wrth gwrs ma’r Tôris ‘di pwdu, lluchio’u tegannau allan o’r pram ac yn gweiddi a
strancio fod angen diddymu Senedd Cymru a chael gwared o Lywodraethau
Datganoledig. Am feiddio herio’r drefn – gwae ni am wneud! Ymlaen bo’r nod.
Ond mi glywaf deuluoedd ochr arall y ffin yn strancio isio cael dod am bicnic, i’w hailgartrefi (rhai yma’n barod yn anffodus), i’n traethau, i’w carafanau, i wersylla i
fwynhau y cyfan ‘da ni mor eithriadol o ffodus o’i gael a’i weld yn feunyddiol. Mae hi’n
ffin denau rhwng caru a chasáu ymwelwyr dydi? Mae’n rhaid cofio fod arian sychion y
bobl yma’n cynnal sawl teulu a’r economi ar hyd a lled y wlad. Ond, rhaid iddynt gofio
nad eu man chwarae nhw yw ein cymunedau gwledig ni ond cymunedau byw, bregus
sydd â chyfleusterau meddygol cyfyngedig ac sy’n gwegian o dan bwysau eithriadol.
Byddwn yn barod i’w croesawu eto pan fydd yr amgylchiadau yn caniatáu i ni lacio’r
cyfyngiadau, ond am y tro, cadwch ochr draw i’r ffin.
Mae hi’n anodd ar bawb, ac er gwaetha’r demtasiwn ynom oll i gael dihangfa
oherwydd ein bod wedi ein cyfyngu rhwng muriau ein cartrefi, bodloni sydd rhaid am
y tro am gyfnod hirach er mwyn gwarchod ein hiechyd ni oll. Heb os, mi fydd 2020 yn
flwyddyn lom mewn sawl ystyr. Dilynwn gyngor Y Llipryn Llwyd ac aros adre, cadw’n
ddiogel ac achub bywydau.
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Coleg Meirion-Dwyfor
Dr Bryn Hughes Parry Pennaeth Cynorthwyol

Y

ng ngholofn Coleg Meirion
Dwyfor yn rhifyn Ebrill o Lygad y
Dydd bu cyfle i Rona Lewis gyhoeddi
ei hymddeoliad fel Pennaeth
Cynorthwyol.

unrhyw gwestiynau neu broblemau ‘da
ni’n gael. Dwi wedi bod yn edrych
ymlaen at y diwrnod yma bob wythnos
oherwydd mod i’n cael gweld a sgwrsio
gyda phawb. Mae’n braf iawn clywed
lleisiau pawb arall, a deall bod pawb yn
yr un sefyllfa â fi.

Fel ei holynydd, a thrwy
ychwanegu Safle Dolgellau at fy
nghyfrifoldebau, nid gwaith
hawdd fydd dilyn ôl troed Rona!
Bu ei chyfraniad i addysg pobl
ifanc yr ardal yn aruthrol a
dwi’n sicr iddi ddod yn wyneb
cyfarfwydd yn y dref gan iddi
weithio’n ddi-flino i hybu’r
cydweithio rhwng y coleg â’r
gymuned. Diolch o waelod calon
iddi am ei gwaith ac anfonwn
ein dymuniadau gorau iddi.
Fy mwriad yw adeiladu ar y sylfeini
cadarn hyn ac edrychaf ymlaen yn
eiddgar at ymgymryd â’r gwaith ac i
barhau gyda’r cyswllt agos â’r gymuned.
Treuliais rai blynyddoedd yn dysgu Lefel
A Ffiseg yn Nolgellau cyn symud ymlaen
i wahanol gyfrifoldebau yn y coleg ac, yn
ddiweddarach, y Grŵp.
Yn amlwg, yn ystod y cyfnod eithriadol o
heriol yma, delio gyda’r sefyllfa sy’n
deillio o’r Pandemig Covid 19 sydd ar
ein meddyliau. Er bod coridorau’r coleg
yn dawel a gwag ar hyn o bryd mae’r
myfyrwyr yn parhau i gael eu dysgu
gartref. Dyma ambell enghraifft ichi o’u
profiadau yn ymdopi wrth barhau i
astudio.

Sioned Jones, Coleg MD, Dolgellau
Fy nghyfnod dysgu o bell yn
lockdown.
“Merch ffarm dwy ar bymtheg oed ydw
i. Wedi cael fy ngeni a’m magu ar ffarm
Llwynsarn, Rhydymain. Fy mhrif
ddiddordeb yw chwarae pêl‑rwyd i dı̂m
merched Dolgellau a bod yn aelod o Gôr
Bro Meirion. Rwyf yng Ngholeg Meirion
Dwyfor, Dolgellau yn astudio Lefel A Busnes, Addysg Gorfforol, a Chymraeg
yn ystod yr wythnos a reit brysur ar fin
nos.

Ar y 24ain o Fawrth derbyniwyd y
newyddion syfrdanol bod y coleg yn cau
a bod yr wlad yn dod i lockdown. Roedd
Marged Price, Coleg MD, Dolgellau hi’n dipyn o sioc clywed y newyddion a
minnau ddim yn siwr beth oedd hyn yn
“Oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd
ei olygu. Be fydd yn digwydd gyda
ynglyn ȃ coronafeirws, rydw i a phawb
gwaith coleg? Be fydd yn digwydd i’r
arall wedi gorfod addasu i gario ‘mlaen
arholiadau roeddwn fod i’w sefyll ym
efo gwaith coleg ac aseiniadau gartref. I
mis Mai? Hefyd, pryd oedd hyn am ddod
ddechrau, doedd gennai ddim lawer o
i ben? Roedd y tiwtoriaid wedi cyhoeddi
awydd mynd ati, ro’n i’n ei chael hi’n
ein bod yn cynnal dosbarthiadau ar-lein
anodd eistedd lawr wrth y ddesg a
gan ddefnyddio Google Hangout a
chychwyn arni. Ar ôl creu tabl amser ar
derbyn y gwaith ar ebost, er nad oedd
gyfer bob diwrnod, mi ddaeth cario
gennym arholiadau i’w sefyll ym mis
‘mlaen efo gwaith yn reit hawdd, gan
Mai bellach, roeddynt wedi cael gwybod
mod i’n cael balans rhwng neud gwaith
ac amser hamdden. Dwi’n falch iawn o’r bod rhaid i ni barhau i wneud y gwaith o
help dwi wedi’i gael gan y tiwtoriaid pan adre a gorffen y fanyleb. Yn y cychwyn,
roeddwn yn teimlo braidd yn
ro’n i angen cymorth - roedden nhw
wastad yno i helpu. Mae’r twtoriaid wedi rhwystredig oherwydd fy mod wedi
cychwyn adolygu ar gyfer fy arholiadau.
bod yn ateb fy negeseuon e-bost yn
Cwestiynu wedyn sut byddai Mam a
gyflym iawn, a mae’n help bod nhw’n
deall y sefyllfa ac yn rhoi digon o amser i finnau am weithio o adre, a dim ond un
cyfrifiadur oedd yn y tŷ! Ond, daethom i
ni gwblhau’r gwaith. Dwi wedi bod yn
ddealltwriaeth reit sydyn. Yn ystod yr
defnyddio Google Classrooms tra dwi
wythnos gyntaf o ddysgu o bell dilyn yr
wedi bod yn gweithio gartref, mae’r
amserlen roeddem ni, gan barhau gyda
rhaglen yma’n dda oherwydd mae’r
tiwtoriaid yn gallu rhoi unrhyw daflenni thasgau Bagloriaeth Cymru, hyd at
gwaith arno i’n helpu ni efo’r aseiniadau. wyliau’r Pasg. Roeddwn yn edrych
ymlaen at gael y pythefnos i ffwrdd gan
Ar ddydd Mercher, bob wythnos, mae
pob aelod o’r dosbarth a’r tiwtor yn cael ei bod yn gyfnod wyna arnom ar y ffarm
a Dad yn ddiolchgar dros ben am bob
cyfarfod ar Google Hangouts i drafod
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cymorth yn ystod y cyfnod prysur hwn.
Ond yn fwy na dim, y teimlad bod pawb
yn gweithio gyda’i gilydd fel uned i
orffen pob tasg ar y ffarm ac yn
mwynhau cwmni ein gilydd wrth
wneud. Pawb â’i dasg, ond cefnogi ein
gilydd, Mam, Dad, Meilir, Rhys, Anest a
fi. Tŷ llawn ac ofn dod â’r feirws i’r tŷ. I
atal gormod o fynd a dod, Meilir yw’r
unig un sy’n mynd i siopa bwyd i ni gyd,
ac yn gwneud yn siŵr ei fod yn ofalus
ac yn golchi ei ddwylo yn aml. Yn yr
wythnosau cyntaf, roeddwn yn
mwynhau pob eiliad o fod adre ac yn
gyfforddus a theimlo’n ddiogel ar fy
aelwyd. Ond fel aeth yr wythnosau
heibio dechreuais hiraethu am fy
chwaer hynaf, Ceri, a’i phlant Elen Wyn
sydd yn bedair oed, Lewis yn ddeunaw
mis a Gwenan yn bedair wythnos oed.
Dwi’n lwcus bod y dosbarthiadau a’r
tasgau ar-lein yn parhau er mwyn cadw
fy meddwl yn brysur. Drwy’r cyfnod
yma, credaf fy mod wedi agosau at y
tiwtoriaid ac yn ymwybodol ei bod yn
anodd iddyn nhw hefyd i’n dysgu ni o
bell. Mae pawb yn yr un cwch! Rwy’n
ddiolchgar o’r gefnogaeth mae’r
tiwtoriaid yn ei roi a’r sgwrs ar
ddechrau’r wers gan ofyn imi bob tro,
“Sut dachi’n cadw? Gobeithio eich bod
chi’n cadw’n saff.” Yn ychwanegol at y
tasgau bu cyfle i ymarfer sgiliau llafar a
chynnal trafodaethau dros y we - er nad
oedd hyn yn brofiad cyfforddus gan nad
oeddwn wyneb yn wyneb wrth sgwrsio.
Teimlaf bod pob gwers wedi bod yn
llwyddiannus hyd yma ac yn gobeithio y
bydd popeth yn parhau ac yn llwyddo i’n
haddysgu y gora posib yn ystod y cyfnod
anodd yma.
Er y cyfnod rhyfedd ac ansicr yma rwyf
wedi mwynhau pob eiliad, ond nid yw
pob diwrnod wedi bod yn hawdd, mae
hynny’n sicr! Ond rydw i wedi gwneud y
gorau o’r amser adref ac wedi treulio
oriau yn dysgu cŵn defaid ifanc a
mwynhau dysgu sut i wneud hyn efo
Dad a gobeithio fy mod yn gallu dilyn
camau mae dad wedi’u cymryd mewn
sioeau cŵn rhyw ddydd!
Rwy’n ddiolchgar am yr holl waith mae’r
tiwtoriaid yn ei wneud imi ar-lein ac yn
gobeithio bod pawb yn cadw’n saff yn y
cyfnod anodd hwn a gobeithio wir y
cawn fynychu’r coleg a gweld ein
ffrindiau a’n tiwtoriaid yn fuan iawn a
dod nôl i drefn unwaith eto.
Fel myfyrwraig yr adran Gymraeg, mae
Sioned yn un o awduron y blog. Dyma
lwyfan i fyfyrwyr y coleg arddangos eu
doniau ysgrifennu’n greadigol gyda’r
darnau amrywiol yn adlewyrchu cyfoeth
ein myfyrwyr o fewn yr adran Gymraeg
yn Nolgellau a Phwllheli. Os am ddarllen
gwaith gan Sioned ac eraill, dewch i:
https://criwcymraegcmd.blogspot.com/
2020/05/robin-goch-sioned-jones.html
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Profiad personol nyrs ifanc o waith arbennig y Gwasanaeth Iechyd

M

ae nyrs a gafodd wellhad
gwyrthiol ar ôl bod
mewn damwain car yn awr yn
gofalu am gleifion ochr yn
ochr â'i chydweithwyr yn
ystod y pandemig COVID-19.

nhrin yn gyntaf ar ôl cael fy
namwain yn arwyddocaol iawn i
mi. Mewn ffordd, roedd yn 'gylch
llawn' dwys a oedd ond yn
pwysleisio pa mor bell a
gwyrthiol y mae fy ngwellhad
wedi bod.

Roedd Megan Morris yn teithio
adref yn agos i Ddolgellau wyth
mlynedd yn ôl pan gollodd
reolaeth o'i char mewn tywydd
garw. Oherwydd ei hanafiadau a
oedd yn bygwth bywyd cafodd
ei symud i Ganolfan Frenhinol
Trawma Mawr Stoke.
Ar ôl bron i saith wythnos ar yr
Uned Gofal Dwys, llwyddodd
Megan i wneud yr amhosibl a
gwella'n llawn ar ôl treulio dros wyth
mis yn yr ysbyty.
Ar ôl cael profiad a newidiodd ei
bywyd, dywedodd Megan, sy'n 25 oed,
bod ganddi ymdeimlad mawr o ddyled
i'r GIG.
Dywedodd: "Roedd pethau'n edrych yn
wael iawn am amser hir pan oeddwn ar
yr uned gofal dwys. Roedd yn wyrthiol
yn ei hun fy mod yn dal yn fyw o
ystyried fy anafiadau ond bu sawl cam
yn ôl ‑ cafodd fy nheulu wybod hyd yn
oed petawn yndeffro, y byddai gennyf
anableddau am byth oherwydd yr
anafiadau trychinebus a gefais i fy
mhen. Dechreuodd fy rhieni feddwl am
brynu tŷ sydd wedi'i addasu'n well ar
gyfer cadair olwyn.
"Roedd y meddygon a'r nyrsys ond yn
gallu gwneud eu gorau i mi, ac roedden
nhw wir yn gwneud hynny hefyd. Ond
mae'r ffaith fy mod wedi gwella'n llwyr
a fy mod yn awr yn gweithio fel nyrs yn
wyrth!
"Ar ôl cael profiad mor radical,
gadewais yr ysbyty gydag ymdeimlad
mawr o ddyled i'r GIG.
"Pan ddechreuais astudio eto ar ôl y
ddamwain roeddwn yn gwybod fy mod
eisiau 'rhoi'n ôl' i'r gwasanaeth a oedd
wedi rhoi gymaint i mi.
"Roeddwn rhwng dau feddwl un ai i
astudio meddygaeth neu nyrsio ac nid

Annwyl Olygydd,
Anfonaf ychydig o hen hanes lleol.
Graienyn 1836-1922
Dyma ddau englyn gan Graienyn,
bardd lleol a anwyd yn Nhy’ngerddi
Rhyd-y-main.
Yn 1895 cafodd Graienyn
wahoddiad i de gan weinidog o
Lanuwchlyn yr adeg honno, wedi
Llygad y Dydd MAI 2020

"Fodd bynnag, y peth diwethaf
feddyliais fyddai’n digwydd yn
ystod fy ngyrfa, heb sôn am fy
mlwyddyn gyntaf, oed pandemig
byd-eang!

oeddwn yn gallu penderfynu. Dim ond
nes i rywun ofyn i mi "pwy wnes di
werthfawrogi fwyaf pan oeddet ar dy
wely yn yr ysbyty?" y gwnes i
sylweddoli gyda safbwynt newydd mai
nyrsio oedd yr alwedigaeth i mi.
"Roedd y nyrsys yno i mi ar gyfer bob
awr o'r dydd - boed hynny am sgwrs
am hanner nos neu i addurno’r ystafell
ddydd yn yr uned adsefydlu ar gyfer fy
mhen-blwydd yn ddeunaw oed.
"Gan fy mod wedi bod yn glaf mewn
gwely ysbyty fy hun, rwyf wedi cael
safbwynt unigryw sy'n rhoi uchelgais i
mi ddarparu'r un lefel o ofal a gefais
gan y nyrsys arbennig i eraill.
"Gallaf uniaethu â'r cleifion yr wyf yn
gofalu amdanynt ar lefel arall a gallaf
ddod yn eiriolwr iddynt mewn ffordd
sy'n aml yn bersonol. Rwy'n meddwl ei
fod yn fraint cael gofalu am eraill pan
fyddent fwyaf bregus fel yr oeddwn i ar
un adeg."
Dywedodd Megan a ddechreuodd fel
nyrs newydd gymhwyso yn Adran
Achosion Brys Ysbyty Gwynedd ym mis
Hydref 2019 nad oedd erioed wedi
disgwyl y bydd angen iddi ddelio â
phandemig byd-eang o fewn y chwe
mis cyntaf o gymhwyso.
Dywedodd: "Roedd dechrau fel nyrs yn
yr Adran Achosion Brys lle cefais fy

iddo brofi caws a blas anhygoel
arno. Te gorau gafodd ers tro yn ôl
pob golwg.
Wedi cyrraedd adref, mi luniodd yr
englyn hwn a’i anfon i’r gweinidog.
Mi a geisiaf am gosyn - un irdeg
O ardal Llanuwchllyn;
Mae caws bras, a’i flas fel hyn
Yn gwirioni Graienyn.

"Er fy mod y tu allan i fy nghylch
cyfforddus, rwy'n gwneud fy
ngorau i feddu ar agwedd bositif
a pharodrwydd i ddysgu a
datblygu sgiliau newydd gan fod
hwn yn gyfle mor unigryw.
"Mae'r tı̂m yr wyf yn gweithio gyda
nhw yn wych ac yn gefnogol iawn. Mae
yna deimlad o undod yn y dasg sydd o'n
blaen - ein bod ynddo gyda'n gilydd."
Dywed Megan fod yr ewyllys da a
ddangoswyd i'r GIG ac i Adran
Achosion Brys Ysbyty Gwynedd yn
ystod y cyfnod hwn wedi cael ei
werthfawrogi'n fawr ganddi hi a'i
chydweithwyr.
"Mae'n hyfryd gweld lluniau'r enfys
mewn ffenestri ar hyd y wlad sy'n
rhoi'r ymdeimlad o barch ac anogaeth i
ni yn y GIG - fodd bynnag, y gwirionedd
yw y bydd y GIG bob amser yn camu
ymlaen i wynebu'r her a byddwn yn
parhau i ddarparu gofal dan yr
amgylchiadau mwyaf anffafriol.
Ychwanegodd, “Fy ngobaith yw y bydd
COVID-19 yn llywio newid sydd wir ei
angen yn y ffordd y mae'r GIG yn cael ei
weld. Bod y GIG yn cael ei flaenoriaethu
a'i amddiffyn o rŵan ymlaen, yn ogystal
â chael y gydnabyddiaeth a'r
ganmoliaeth y mae wastad wedi'i
haeddu."
Ychwanegodd, "Fy ngobaith yw y bydd
pethau'n newid er gwell ar ôl i hyn
ddarfod a bod y GIG yn parhau i gael y
gydnabyddiaeth a'r ganmoliaeth y mae
wastad wedi'i haeddu."
Gyda diolch i GIG Cymru

Mab Howel ac Elizabeth Jones,
Bryntynoriad, Rhyd-y-main.
Un gwylaidd, tyner galon - oedd Howel
Ac i’w Dduw bu’n ffyddlon;
A thra’n ieuanc y llangc llon
A alwyd at angylion.

Graienyn
Cefcreuan Isaf,
Rhagfyr. 27ain 1889.

Beddargraff Y Diweddar Howel
Jones
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Parhad o’r dudalen flaen
Wrth gwrs, mae poblogaeth y dyfrgi yng nghyffiniau Dolgellau, fel
drwy Gymru benbaladr, yn iach erbyn hyn. Er i Gymru fod yn
gadarnle i’r rhywogaeth erioed, bu cryn erlid arno yma hefyd, â
chŵn pwrpasol yn eu hela ar yr afon Dysynni, a llawer afon arall. Os
cewch gyfle i fynd i Blas Tan y Bwlch, Maentwrog rywdro,
edrychwch ar yr hen le tân yno ac fe welwch ddyfrgi wedi ei godi ar
dryfer heliwr. Llygredd yn cyrraedd ein hafonydd oedd yr ergyd
nesaf i’r creadur, a nifer y pysgod yn dirywio’n arw. Bellach, mae
eogiaid wedi dychwelyd i’r afon Tâf yng Nghaerdydd er enghraifft,
afon dwi’n ei gofio o ddyddiau plentyndod oedd yn gwbl ddifywyd.
Mae’r dwrgwn yn eu dilyn ac yn nofio heibio’r hen Barc yr Arfau, ac
i ben y cymoedd.
Creadur diddorol iawn yw’r dyfrgi, yn meddu ar sawl nodwedd sy’n
ei wneud yn feistr ar ei gynefin ac yn heliwr hynod effeithiol. I’r
rhai ohonoch chi sy’n cofio ffilm Tarka the Otter, addasiad o nofel
Henry Williamson, daw i gof efallai’r olygfa ddirdynnol olaf o’r
frwydr rhwng y ci hela ‘Deadlock’ a’r dyfrgi, a’r un swigen olaf yn
codi i wyneb y dŵr yn cyfleu terfynoldeb y frwydr i Tarka. Ond os
gwelwch chi ddyfrgi’n nofio drwy ddŵr llonydd rywdro, yr hyn a
welwch yw cadwyn o swigod
mân yn codi o’i ôl. Mae rhain yn
cael ei gollwng o’r flanced o
awyr a ddelir yn y manflew

Colofn Amaeth - Huw Jones
Undeb Amaethwyr Cymru
Llywydd FUW yn annog ffermwyr sydd o dan bwysau i
‘Fod yn garedig â chi'ch hunan’
ae Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) Glyn
Roberts, yn annog ffermwyr i fod yn garedig a’u
hunain, gan fod llawer yn teimlo’r straen sy’n cael ei
achosi gan y pandemig Coronafirws parhaus.

M

Mae'r alwad yn cyd-fynd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd
Meddwl (dydd Llun 18 - dydd Sul 24 Mai 2020), sy'n canolbwyntio
ar garedigrwydd eleni. Wrth siarad o’i fferm yng Ngogledd Cymru,
dywedodd: “Rydym yng nghanol cyfnod anodd iawn i ni i gyd a
gwn y bydd llawer yn ymddangos yn ddewr, er bod nhw’n poeni,
teimlo’r straen ac yn pryderu am amryw o resymau.
“Rwy’n eich annog i fod yn garedig â chi'ch hunan ‑ os ydych chi'n
teimlo bod eich byd yn chwalu, yna os oes modd, siaradwch am y
peth a cheisiwch beidio rhoi gormod o bwysau ar eich hunan.
Ynghyd â'r corff, mae’r meddwl yn holl bwysig i ffermwyr. Ond
hwn hefyd yw'r anoddaf i'w gynnal. Rhaid i ni wrando ar ein corff
hefyd. Bydd yn dweud wrthych pryd y bydd angen i chi arafu a
gofalu am eich hunan. Y peth mwyaf effeithiol y gallwch chi ei
wneud i helpu'ch hunan i gadw'r meddwl yn iach, yw siarad. Sôn
am eich ymdrechion ac am yr hyn rydych chi'n ei deimlo. Mae
dweud wrth rywun beth chi'n mynd drwyddo yn un o'r camau
pwysicaf i chi gymryd - byddwch chi'n teimlo’r pwysau’n codi oddi
ar eich ysgwyddau.
“Yn yr un modd, os byddwch chi'n sylwi ar aelod o'r teulu neu
ffrind yn gweld pethau’n anodd ‑ siaradwch â nhw. Rhowch alwad
iddyn nhw, neu rhannwch goffi rhithwir. “Un peth rydyn ni wedi’i
weld ledled y byd, yw bod caredigrwydd yn drech - yn enwedig
mewn amseroedd ansicr. Ac ynghanol yr ofn, mae ein cymuned,
cefnogaeth a gobaith yn parhau o hyd. Mi ddaw eto haul ar fryn –
fel arfer, mae enfys yn dilyn storm. Byddwch yn garedig â chi'ch
hunan ac eraill a chofiwch - mae'n iawn i beidio bod yn iawn.”

trwchus sydd oddi tan y blew
brown allanol. Mae’r blew allanol
yn gwlychu’n domen, ac os
mewn dŵr hallt y bu’n nofio,
rhaid i’r dyfrgi ganfod nant dŵr croyw i olchi’r halen ymaith. Mae
nant debyg yn union gyferbyn a choed Farchynys ar lwybr y
Fawddach. Ond chyrrhaeddith yr un defnyn o ddŵr groen y dyfrgi
drwy’r manflew, ac felly gall nofio yn y dŵr oeraf un.
Gallwn sgwennu llith, ond nodaf un addasiad i gloi. Rai
blynyddoedd yn ôl, digwyddodd dyn camera adnabyddus gofnodi
rhywbeth cwbl annisgwyl wrth ffilmio dyfrgi y bu’n ei ymgeleddu.
Gosododd bysgodyn marw mewn nant ym mis Awst, a llif coch
nodweddiadol y mis hwnnw’n golygu na allai’r dyfrgi ei weld.
Ffilmiodd y dyfrgi’n nofio gyda’r lli heibio’r pysgodyn ond wrth ei
arogli yn y dŵr, fe drodd ar ei union. Dynesodd at y pysgodyn, a’r
blew gwydn hir ar ei fochau yn ei helpu i deimlo’i ffordd drwy’r
dŵr, a glanio’n syth ar y pysgodyn. Methai’r gŵr ddeall sut y
cyflawnodd y fath gamp, heb i’r pysgodyn marw allu datgelu ei hun
drwy gynhyrfu’r dŵr. Ond wrth chwarae’r ffilm yn ôl yn araf iawn,
sylwyd fod y dyfrgi, yn yr ennyd cyn cau ei safn am y pysgodyn,
wedi hanner chwythu swigen allan o’i drwyn am chwarter eiliad ac
yna’i dynnu yn ôl drwy’r ffroen – digon o amser i foleciwlau o arogl
y pysgodyn dreiddio o’r dŵr drwy groen y swigen i’r awyr oddi
mewn ac i’r dyfrgi eu synhwyro yn ei drwyn, gan wybod yn y
mwrllwch ei fod wedi canfod ei darged. Rhyfeddol.
Rhys Gwynn
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Llyfrau ac ati Bethan Gwanas

G

obeithio eich bod chi’n dal i
ymdopi efo’r cyfnod Corona
poenus ’ma. A gobeithio bod
gynnoch chi ddigon o lyfrau i’ch
cadw’n hapus! Mae’n debyg y bydd
rhai llyfrgelloedd yn agor eto cyn
hir, felly dyna gyfle i chi gael stoc
newydd. Mae rhai siopau llyfrau
Cymraeg wedi bod yn postio llyfrau
dros y wlad hefyd, yn ogystal â
gwales.com, felly cofiwch gysylltu
efo nhw os dach chi isio llyfr i’w
gadw go iawn.
Mi ddarllenais i ‘Pwy ti’n feddwl wyt ti?’
gan Eirlys Wyn Jones o
fewn dim. Nofel ysgafn,
hawdd iawn ei darllen.
Cafodd y traean cyntaf
ganmoliaeth uchel yng
Nghystadleuaeth Gwobr
Goffa Daniel Owen
2018, a dwi’n cytuno
efo’r beirniaid, mae’n
dechrau’n dda iawn:
mae cymeriad a sefyllfa
y wraig ffarm ganol oed
yn taro deuddeg. Mae’n
gredadwy a bydd sawl
gwraig ffarm go iawn yn
uniaethu efo’i bywyd a’i
theimladau. Bechod na
fyddai Eirlys wedi gallu
creu stori oedd yn llifo’n
naturiol allan o hynny
yn hytrach na mynd â hi
i ganol comiwn hanner
ffordd. Doedd y stori
honno jest ddim yn gweithio i mi – ac
roedd y tri beirniad wedi deud yr un
peth yn union. Ond efallai y byddwch
chi’n anghytuno. Dwi wedi rhoi fy
nghopi i Mam er sbel yn y gobaith o
gael ei barn hi, ond dwi ddim yn
meddwl ei bod hi wedi sbio arni eto.
Newydd ofyn iddi – ydi, mae o wrth
erchwyn y gwely ond heb ei agor. Beryg
bod Facebook yn rhy ddiddorol...
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Llyfrau Saesneg sydd wedi mynd â fy
mryd i ers hynny, mae arna i ofn, ac mi
fedra i argymell ‘This is Going to Hurt’
gan Adam Kay, fu’n feddyg mewn
ysbyty am flynyddoedd. Mae’n amserol
tu hwnt ac yn dangos pa mor wael
mae’r GIG/NHS (a meddygon ifanc)
wedi cael eu trin ers blynyddoedd. Ond
mae hefyd yn ddigri, yn addysgiadol ac
wedi ei sgwennu’n dda.
Mi wnes i benderfynu holi plant iau ein
teulu ni pa lyfrau Cymraeg maen nhw
wedi eu mwynhau dros yr wythnosau
caeth yma. Dau fachgen ydyn nhw, Caio
Gwilym (8) a
Mabon (6), ond ar
wahân i fy llyfrau
Cadi i (dim
syndod eu bod yn
darllen rheiny,
maen nhw’n cael
eu henwi yn y
llyfrau...) mae
arna i ofn mai
cyfieithiadau
sydd wedi eu
hudo. Be mae hyn
yn ei ddeud am
lyfrau Cymraeg
gwreiddiol i
blant, dwch?
Trafoder.
Ta waeth, roedd y
ddau (a’u mam)
yn hoff iawn o
‘Paid bod mor
gas, Bwni Mawr.’ Llyfr llun a stori sy’n
ymdrin â bwlian ydi o. Mae un
gwningen fawr greulon yn pigo ar
weddill anifeiliaid bach y goedwig ac yn
gwneud eu bywydau’n boen.
Un arall sydd wedi plesio pawb ydi
‘Seren Lowri’, sydd wedi ei gyfieithu
gan Mererid Hopwood: mae’n stori am
ferch fach unig sy’n dod i sylweddoli
fod cyfeillgarwch yn gallu bod yn
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brofiad pleserus a phoenus. Mae
Lowri’n dod o hyd i seren fach go iawn
oedd wedi syrthio ar y pafin ac mae’n
dod â hi i’r tŷ, lle mae’r seren fach yn
dechrau disgleirio eto.
Ffefryn arall ydi ‘Beth Nesaf?’ am arth
fach sy’n mynd i’r lleuad ac yn ôl cyn
amser bath (mewn ffordd). Mae’n stori
sy’n hudo efo’i dychymyg a’i
diniweidrwydd meddan nhw. Wel nid
geiriau Caio a Mabon oedd rheina. Ar
Amazon ges i’r rheina. “Da,” ddeudodd
yr hogia.
Ffefryn Caio ydi addasiad y comedı̈wr,
Steffan Alun: ‘Wil, y Poenwr Penigamp
yn achub y byd’, “Doniol iawn” medda
fo.
Ond mae ’na un hen ffefryn gwreiddiol,
diolch byth! Tydi Mabon ddim yn rhy
hen i fwynhau darllen am Tomos
Caradog gan Mary Vaughan Jones fwy
nag unwaith.
Mi wnes i wir fwynhau darllen 31 o
straeon byrion gan bobl 11-16 oed o
Wynedd oedd wedi rhoi cynnig ar
gystadleuaeth ‘Hunaniaith.’ Y testun
osodwyd oedd ‘Ynys’ ac roedd yr
enillydd yn cael y fraint o gael ei stori
wedi ei darllen ar y we gan Tudur
Owen. Roedd y safon yn uchel ac roedd
’na saith gen i ar y rhestr fer, ond mi
benderfynais roi’r wobr gyntaf i Lea
Glyn Jones, 15 oed o Ysgol Dyffryn
Nantlle. Mae Tudur wedi gwneud
andros o sioe dda o ddarllen y stori
honno, ac os hoffech chi wrando arno,
ewch ar youtube.com a chwilio am
‘Ynys gan Lea Glyn Jones’ neu cliciwch
ar y linc yma:
https://www.youtube.com/watch?v=A
5kgcAyF2UE
Dwi’n falch o ddeud bod deunydd
nofelwyr mewn nifer o’r cystadleuwyr.
Tybed wnawn nhw roi cynnig ryw dro
ar sgwennu straeon difyr, gwreiddiol
fydd yn hudo plant Cymraeg? Dwi’n
croesi fy mysedd!
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Ysgol Bro Idris

M

ewn cystadleuaeth sgwennu
stori dan y teitl ‘Ynys,’ a
noddwyd gan Hunaniaith, sef Menter
Iaith Gwynedd ar gyfer pobl ifanc,
mae Ysgol Bro Idris yn falch iawn o
gyhoeddi bod Maya Morgan o
flwyddyn 8 wedi dod i’r 7 uchaf yn ôl
y beirniad Bethan Gwanas.
Dyma oedd gan Bethan i’w ddweud
am waith Maya yn ei beirniadaeth:
Cystadleuaeth ddifyr iawn, a 31 o
straeon o safon uchel wedi fy
nghyrraedd. Roedden nhw i gyd yn
dangos nad oes diffyg dychymyg gan
bobl 11-16 oed yng Ngwynedd.
Mi ges fy swyno gan ddiwedd stori
Maya Morgan, lle mae Jacob, sy’n
caru chwarae gemau cyfrifiadur, yn
dod o hyd i sgrin ynghanol coedwig
sydd â’r neges ‘Dileu pob eitem?’ Yn
anffodus: “Cliciodd “Ie” i weld beth
fyddai’n digwydd.” A doedd beth
ddigwyddodd ddim yn neis. Gwych!

Pam nad oedd na ddim anifeiliaid?
Edrychodd Jacob o gwmpas yn ofalus,
pan welodd rhywbeth yn procio allan o’r
tywod. Roedd chwilfrydedd wedi
goddiweddyd ei feddwl, a roedd o wedi
synnu ato’i hun am sefyll i fyny. Roedd
o’n teimlo fel dimensiwn rhyfedd yn
wahanol i’w un ei hun; ella fod o’n
chwarae gormod o gemau cyfrifiadur. Yr
unig beth deimlai Jacob oedd y tir, roedd
popeth arall yn edrych yn afreal.
Sleifiodd Jacob at y gwrthrych. Roedd
o’n edrych fel neidr hir.

diflannodd hwnnw hefyd. Ddim rhy hir
ar ôl hyn, diffoddodd yr awyr. Rwan,
heintiwyd gwagle’r awyr, a’i droi o’n
araf bach i ddim byd. Wedyn,
briwsionodd y tir o gwmpas Jacob a’r
cyfrifiadur, fel nad oedd na ddim byd yn
dal y tir i fyny. Doedd dim ond Jacob a’r
cyfrifiadur ar ôl, yn arnofio drwy’r
gwagle. Edrychodd Jacob ar y
cyfrifiadur, wedyn i lawr. Sylweddolodd
fod ei draed yn diflannu. Erbyn i Jacob
sylwi be roedd o wedi’i wneud, roedd
hi’n rhy hwyr. Roedd o wedi dileu’r byd.

Ond edrychodd ar beth oedd yn y tywod
beth bynnag; roedd o’n teimlo fel petai’n
cael ei dynnu i’r ynys yma. Edrychodd ar
y gwrthrych lliwgar. Beth oedd weiren
drydanol yn wneud ar yr ynys? Yr ynys
lle nad oedd neb yn mynd arni. Rhaid
mai sbwriel ydyw. Ella fod na rywbeth o
gwmpas i helpu Jacob fynd oddi ar yr
ynys, felly ymgripiodd i mewn i goedwig
yr ynys.

Syniad gwych ar gyfer stori fer.
Gwreiddiol tu hwnt, ac mae yma
ddawn dweud yn sicr. Ond mae angen
twtio rhywfaint arni, a gweithio mwy
ar y dechrau, ond mae’r diwedd yn
wirioneddol ardderchog! Agos at y
brig oherwydd y syniad a’r
diweddglo campus. Dal ati, da ti.

Aeth yn ddyfnach
i’r goedwig dywyll,
nes cyrraedd lle
roedd hi mor
Stori Maya Morgan
drwchus roedd o
bron yn amhosib i
symud o gwmpas.
rwy holl hanes ein byd sydd
Sylwodd Jacob ei
wedi’i gofnodi, roedd na ynys.
fod o’n gweld
Roedd pob plentyn yn y byd yn
mwy o wifrau
gwybod i aros i ffwrdd o’r ynys.
trydanol y mwyaf
Roedd o’n wybodaeth gyffredin i
dyfwn roedd o’n
bawb. Roedd rhai pobl yn ddweud fod mynd i’r goedwig
dinosoriaid ar yr ynys, roedd rhai yn dawel, yn gwehyddu i fewn ac allan o’r
dweud fod yr ynys yn ffug; er eu bod
tir fel pwytho aneglur. Dechreuodd yr
nhw’n dal i fod yn ei hofni. Roedd
haul fynd i lawr ddim rhy hir ar ôl hyn,
pawb yn ofni’r ynys yma.
ac aeth y goedwig yn dywyllach ac yn
dywyllach. Dyna pryd y gwelodd o.
Cilagorodd llygaid Jacob, ond doedd o
Golau yn dawnsio ar y coed. Roedd yr
ddim yn clywed y glaw. Doedd o ddim
ofn wedi taro Jacob eto fel wal, ond efo
yn cwffio efo’r gwynt. Doedd o ddim yn
hynny roedd ei chwilfrydedd a’i gyffro.
teimlo’r dŵr anfaddeuol. Teimlodd.
Camodd Jacob trwy’r planhigion i weld
Tywod? Agorodd ei lygaid i weld y
tywod gwyn smotiog. Doedd y storm ar cyfrifiadur. Ysgwyddodd hapusrwydd tu
fewn Jacob; roedd o’n teimlo fel oesoedd
y llong ddim yn hyfryd iawn o gwbwl.
Safai coedwig wyrdd diddiwedd o’i flaen ers iddo weld cyfrifiadur! Doedd na
o. Gwenodd yr haul arno fo, gan belydru ddim coed o’i gwmpas, na bwrdd na
chadair. Beth oedd o’n wneud ar yr ynys
gwres drosto fo a llifodd y gwynt trwy
ddiflas beth bynnag? Oedd na hyd yn
wallt Jacob, fel pysgod yn y môr.
oed wi-fi yma? Brasgamodd Jacob at y
Cuddiodd llwyni y gwair hir y blodau o
peiriant a hyder yn pelydru allan ohono.
bob math o siapiau. Tyfodd peli enfysol
o’r coed, yn edrych i lawr ar Jacob fel eu Gwelodd rhyw ‘pop-up’ ar y sgrin, felly
penliniodd Jacob o’i flaen i’w ddarllen.
bod nhw’n ei farnu o. Syllodd Jacob ar
“Dileu pob eitem?”
beth oedd yn ymddangos o’i flaen.
Doedd na ddim canu gan yr adar, na’r
Yn betrusgar, cliciodd “Ie” i weld beth
suo’r gwenyn. Yr unig sain glywai Jacob oedd yn mynd i digwydd. Ddigwyddodd
oedd y cyfrinachau roedd y goed yn
dim byd am eiliadau, ond yng nghornel
ddweud wrth ei gilydd. Tu ôl iddo fo,
ei lygaid gwelodd goeden yn crebachu ‘n
rhedai’r tonnau glas yn dawel at y
llwch. Dilynodd coeden arall. Ac un arall.
tywod, yna torri i lawr a dychwelyd i’r
Edrychodd Jacob i fyny, a gwelodd
môr. Adlewyrchai’r awyr a hedfanai
gwmwl yn lleihau mewn iddo’i hun.
cymylau drwyddi. Roedd Jacob mewn
Ffrwydrodd un arall yn dawel, fel tân
rhyfel efo’i hun os oedd o’n syniad da i
gwyllt wedi ei wneud allan o ddŵr. Beth
edrych o gwmpas. Sylweddolodd lle’r
yn y byd oedd yn digwydd? Gwelodd y
oedd o. Roedd o ar rhyw ynys. Sut roedd moroedd yn anweddu i ddim byd.
o mynd i chwarae gemau cyfrifiadur
Winciodd yr haul am eiliad, wedyn
rwan?

Ynys

D
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Bydd y rhifyn nesaf
ar gael ar

Fehefin 25
Llygad y Dydd MAI 2020

Gair o'r Cyngor

C

yfarchion i ddarllenwyr Llygad y
Dydd ac ymddiheuriadau na
lwyddais i roi gair at ei gilydd fis
diwethaf. Gobeithio eich bod i gyd yn
dygymod â’r encilio yma ac yn cadw
yn iach ac mewn hwyliau da. Fe
gawsom dywydd hynod a chyfle i
ymarfer corff drwy gerdded
llwybrau’r fro. ’Da ni’n ffodus ein
bod yn byw mewn ardal mor hardd a
digon o lwybrau hyfryd i’w
mwynhau.
Aeth deufis heibio ers inni orfod encilio
oherwydd haint y Covid 19 ac mae fy
nyddiau wedi eu llenwi â chyfarfodydd
dros y we ac ar y ffôn, neu'n ymlafnio
â’r ebost. Bellach rwy’n dechrau
cyfarwyddo â gweithio o gartref, ond
gwell gen i fod mewn cyfarfod wyneb
yn wyneb a bod yng nghanol bwrlwm
man gwaith prysur. Ar nodyn ysgafn
mae’n ddifyr sylwi ar y cefndiroedd
amrywiol yn ein cyfarfodydd ar y we a
gwalltiau (y rhai sydd â gwallt), yn
tyfu’n afreolus! Mae edrych ’mlaen
garw at gael mynd i’r siop trin gwallt!
Rydym yn awr yn trafod sut i lacio
rhywfaint ar y cyfyngiadau er ei bod
hi’n debygol iawn y byddwn yn parhau
i weithio fel hyn am fisoedd lawer eto.
Er mor drafferthus ac anodd oedd
trawsnewid gwasanaethau’r Cyngor i
gyfarch yr argyfwng, yn ôl un
Arweinydd, gall addasu i ddod yn ôl i
drefn newydd fod yn ganwaith anos.
Bydd Cabinet y Cyngor yn cyfarfod yr
wythnos nesaf i ystyried adroddiad gan
ein gwasanaethau ar sut y medrwn ail
afael yn ein gwaith arferol tra’n glynu
at y rheoliadau i amddiffyn iechyd ein
gweithlu ac i osgoi lledaenu’r clwy’.
Mae cynlluniau ar y gweill eisoes i agor
pump o’n canolfannau ailgylchu gan
gynnwys Dolgellau, dan reolaeth caeth.
Bydd trefn bwcio ymlaen llaw dros y

we a chyfyngiadau ar faint fydd yn
mynychu ar yr un pryd. Ar waetha rhai
pryderon ar y dechrau fe lwyddwyd i
gynnal y gwasanaeth ailgylchu a
gwastraff ac mae’n diolch i’n gweithwyr
i gyd am hynny.
Bu diffyg Deunydd Amddiffyn Personol
(PPE) yn bryder mawr iawn i’n
gwasanaethau gofal ac yn wir ‘roedd
diffyg trefn yn genedlaethol. Crewyd
tı̂m canolog i weithredu, derbyn a
dosbarthu er mwyn cyflenwi anghenion
ein cartrefi gofal a’n gofalwyr cartref.
Troswyd siambr y Cyngor yng
Nghaernarfon yn ganolfan derbyn,
asesu a dosbarthu ac erbyn hyn, mae’r
drefn yn sicrhau cyflenwad i ateb yr
angen. Bocsys o bob math sy’ nawr yn
llenwi seddau ble gynt yr oedd yr
aelodau yn trafod!
Un o’n pryderon mwyaf oedd fod y
clwyf yn taro ein cartrefi gofal ac fe
gafwyd achosion mewn pedwar cartref
yn y sir ac er mawr dristwch bu sawl
marwolaeth o ganlyniad i’r haint. Da yw
cael adrodd nad yw Cefn Rodyn yn un
o’r rhain. I ychwanegu at y gofid roedd
rhaid i nifer o’n staff ynysu a bu’n her
anferth ar brydiau i sicrhau fod gennym
ddigon o staff i’w cynnal. Llwyddwyd i
wneud hynny diolch i ymroddiad a
pharodrwydd ein staff ni a staff Iechyd i
gydweithio. Yn wir mae yna arwyr sydd
wedi serennu yn ystod yr argyfwng
yma. Diolch i’r drefn mae pethau wedi
sefydlogi erbyn hyn. Bu cryn anhawster
i gael y drefn profi i weithredu’n
effeithiol ac eto mae’r Llywodraeth
wedi symleiddio’r canllawiau fel bod
modd profi staff a phreswylwyr ein
cartrefi. Yn ôl yr ystadegau mae effaith
yr haint ar gartrefi gofal yn sylweddol
iawn.
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd
chwe Cyngor y Gogledd yn cydweithio
â’r Bwrdd Iechyd i weithredu cynllun i
brofi ac olrhain. Bydd unrhyw un sydd
yn datblygu symptomau yn derbyn

prawf ac os yn
gadarnhaol bydd
trefn i olrhain a
phrofi pawb a fu
mewn cyswllt â’r
claf. Mae hwn yn
gam hynod bwysig
ier mwyn rheoli
lledaeniad yr haint.
Bydd angen cyflogi tı̂m o tua 50 yng
Ngwynedd i gyflawni’r gwaith.
Ar nodyn cadarnhaol, fe amlygwyd
ysbryd o gymuned ofalgar ac mae’n
diolch i’r grŵp o wirfoddolwyr yma yn
Nolgellau a chymunedau ar draws y sir
sy’n cefnogi’r rhai na fedr adael eu tai
ac yn trefnu pobl i wneud y siopa ac i
gasglu presgripsiwn drostyn nhw. Braf
oedd clywed karaoke Ffordd y Felin ar
ddydd Sadwrn Gŵyl y Banc a chlywed
yng nghanol y ffefrynnau arferol lais
merch yn canu Harbwr Diogel gan Elin
Fflur!!
Fe aeth Johnson ar ei drywydd ei hun yr
wythnos diwethaf gyda’i neges
ddryslyd tu hwnt a hynny yn groes i
ddymuniad Cymru, Yr Alban, a Gogledd
Iwerddon ac yn wir nifer o awdurdodau
lleol gogledd Lloegr hefyd. Mae’n dda
ein bod yn troedio’n ofalus wrth
gymryd camau i lacio’r cyfyngiadau.
Llwyddwyd i reoli’r haint hyd yma a’r
peth olaf rydym yn dymuno ei weld yw
ail don o achosion, allai fod yn llawer
gwaeth na’r hyn â brofwyd hyd yma. Yn
wahanol i Loegr ni fydd ein hysgolion
yn agor nes y byddwn yn sicr fod
gennym drefn yn ei le i amddiffyn
iechyd ein plant a’n hathrawon. Er
hynny ‘rwy’n bryderus iawn fod ein
plant yn dioddef o golli profiadau ysgol
er y gwneir ymdrechion glew i sicrhau
fod eu haddysg yn parhau o bell.
Gallwn sôn am nifer o faterion eraill – Y
Gwasanaethau Plant a’n maethwyr sy
mor barod i helpu mewn argyfwng;
Helynt y grantiau i ail gartrefi; Y difrod
i’r Economi – ac mae rhaid i mi gyfeirio
gydag edmygedd at y busnesau hynny
sydd wedi darparu eu gwasanaeth
mewn ffyrdd newydd a gwahanol; Talu
gwerth tua £60 miliwn mewn grantiau i
fusnesau; Yr effaith ar gyllideb Y
Cyngor, ac yn y blaen.
I gloi, rwyf wedi creu swyddfa fach fyny
staer yn edrych allan dros Y Lawnt i
gyfeiriad caeau Staylittle. Rwyf wrth fy
modd yn gweld y buchod a’r lloi coch a
gwyn yn pori draw, ac yn fwyaf
arbennig gweld y wennol ddu yn
chwyrlı̈o drwy’r awyr weithiau’n uchel
a weithiau’n isel. I mi, mae hwn yn
aderyn arbennig i Ddolgellau a braf ei
weld yn dychwelyd i groesawu’r
Gwanwyn! - ‘Hoen i’r galon ac eli’!
Cadwch yn ddiogel bawb a chofion
atoch i gyd
Dyfrig Siencyn
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Rhyd-y-main

Ganllwyd

Dolgellau

Genedigaeth

Llwybr y Defaid

Cydymdeimlo

Pleser yw cael llongyfarch Meirion ac
Eleri Pugh, Tŷ Isaf, ar ddod yn daid a
nain i Eifion Nathaniel Pugh. Ganwyd y
mab bach i Elgan a Siân, Llanuwchllyn,
ar yr 20fed o Fawrth. Dymunwn bob
bendith i’r bychan a’i rieni.

Dilynais lwybr y defaid
i gopa y mynydd pell;
anghofiais y byd a’i ofid
gan gofio y dyddiau gwell.

Anfonwn ein cydymdeimlad cywiraf
tuag at Liz Griffiths, Uwch y Maes, ac i
Emyr Wyn Roberts, Uwch y Maes, yn
dilyn marwolaeth brawd a chefnder
annwyl, sef Eifion Wyn Roberts,
Caernarfon, yn 88 oed. Roedd Eifion yn
ŵr, tad a thaid balch a bu'n gweithio fel
peiriannydd sifil yn adran priffyrdd
Cyngor Gwynedd hyd at ei ymddeoliad.
Roedd yn uchel iawn ei barch gan ei
gydweithwyr yng Nghaernarfon ac yma
yn Nolgellau. Cynhaliwyd angladd
preifat o dan y cyfyngiadau presennol yn
yr amlosgfa ym Mangor ar y 14eg o Fai.

Profedigaeth
Cydymdeimlwn yn ddiffuant ag Iwan
Rowlands a’r teulu, Glasfryn, ar
farwolaeth ei dad Arfon Rowlands yn
Ysbyty’r Brifysgol, Llandochau,
Caerdydd, ar y 18fed o Ebrill. Roedd
Arfon yn frawd i’r ddiweddar
Bet Wynne-Williams, Cwm
Bwlch Coch.

Roedd y llwybr yn serth a gerwin,
eithin a drain ar bob llaw;
ond dyrchefais fy llygaid a gweled
fod Gwynfyd yn f’aros draw.
Gwanwyn yn dychwel i’r llethrau
i lonni pob enaid blin;
diadell newydd ar y bryniau hen
daeth Ebrill a’i falmaidd hin.
gan Nain Iol

Profedigaeth
Bu Mr. Michael Cook o Ffordd Heulog,
Dolgellau farw’n dawel yn ei gartref ar
yr 22ain o Ebrill. Roedd Michael yn 66
oed, yn ŵr i Jean, yn dad ac yn daid
caredig, ac yn frawd annwyl. Cynhaliwyd
gwasanaeth preifat yn yr Amlosgfa,
Bangor a derbyniwyd rhoddion er cof
am Michael tuag at achos ‘Help for
Heroes’. Anfonwn ein cydymdeimlad
tuag at y teulu i gyd.

Llanelltyd
Genedigaeth
Estynnwn ein llongyfarchion
gwresocaf i Geraint ac Eleri
Lewis, ar ddod yn daid a
nain. Ganed eu hŵyr bach
cyntaf - Elis Rhys, i Sioned a’i
gŵr Richard yn ddiweddar.
Pob dymuniad da i chi fel
teulu.
Cydymdeimlo
Anfonwn ein cofion at Nona Price Jones,
Bro Cymer sydd wedi colli ei chwaer
Greta yn ddiweddar. Roedd Greta yn un
o bump o blant y diweddar Iorwerth ac
Elin Price, Tabor. Bu Nona yn hynod
ofalus o’i chwaer ar ol colli ei rhieni ac
estynwn ein cydymdeimlad diffuant â hi
a’r teulu yn eu tristwch.
Diolch
Yr ydym fel ardalwyr yn diolch o galon
i’r rhai sydd yn helpu ffrindiau a
chymdogion yn ystod y cyfnod anodd
yma. Diolch i chi gyd a chadwch yn saff.

Profedigaeth
huNAINynysu: Wedi bod yn hunanynysu hefo Nain ers dros wyth wythnos
bellach; dyma benillion ’sgrifennodd hi
dros baned rhyw b’nawn braf mis
dwythaf, ar ôl bod yn crwydro uwch
ben y tŷ am ein ’marfer corff dyddiol.

Anfonwn ein cydymdeimlad cywiraf
tuag at deulu y diweddar John Michael
Jones, Llanfachreth, a’n gadawodd ar
Ebrill 8. Bydd teyrnged i Michael John yn
ymddangos yn ein rhifyn nesa.
S4C

Braf oedd gwylio Eirian Thomas,
Brithdir ar y rhaglen “Ken Hughes yn
Cadw i Fynd” ar S4C yn ddiweddar, yn
Llythyr
dangos i Ken sut i goginio Spwng
Carwn ddiolch i Ywain Myfyr yn cyfeirio at
Henry Lloyd (Ap Hefin) yn rhifyn mis Ebrill Fictoria. Mae Eirian yn arbenigwraig ar
oedd ar y we. Diolch hefyd i Merfyn Thomas wneud cacennau fel y gwyddoch, ac felly
pwy well i hyfforddi Ken.
am gyfeirio ato yn rhifyn mis Mawrth.
Roedd Ap Hefin yn fardd a llenor ac awdur
o ddeunaw o lyfrau, cofiannau, storı̈au ond
yn bennaf o’i gerddi ei hun. Roedd hefyd yn
bregethwr cynorthwyol gyda’r Wesleaid
am dros hanner canrif. Cyhoeddodd
gyfrol o’i bregethau, ‘Pregethau Ap Hefin’.
Llyfr prin iawn heddiw. Roeddwn yn
ffodus i gael copi gan y diweddar
Barchedig Gwilym R. Tilsley, gweinidog
Wesle a chyn Archdderwydd. Rwy’n falch
cael gwybod mae’r llyfr yn ddiogel yn
nwylo un o ddisgynyddion ‘Ap Hefin’.

Os na chawsoch gyfle i weld y rhaglen,
ewch i’w gwylio ar Clic.

Roedd Ap Hefin yn ddirwestwr mawr ac
yn cael ei gofio gan bobl y De am ei
sloganau cynganeddol i hysbysebu
cwmni diodydd dirwestol Corona
(Thomas & Evans).
Dyma un enghraifft:
Corona yw coron pob Croeso
Mwyn yw dŵr yn mynd i waered, ‑ a mwyn

Yw y medd yn cerdded
Os achos torri syched
Y mwyna yw lemwned.
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Taith Tair i Awstralia
adnabyddus gan gynnwys,
Bondi Beach, Tŷ Opera a’r
bont enwog Sydney Harbour
Bridge. Cawsant hefyd gyfle i
gyfarfod â theulu Molly, sy’n
byw yn ardal y Blue
Mountains, sef cefnder Karen,
mam Molly, ac aros gyda hwy
am rai dyddiau a manteisio
ar y cyfle i gyfarfod ag
Awstraliaid eraill a oedd yn
hynod o groesawgar.
Dechrau’r daith i fyny
arfordir dwyrain Awstralia
gyda chynlluniau i ymweld â
llawer o wahanol lefydd gan
gynnwys Byron Bay,
Brisbane, Fraser Island,
Whit-sundays a Cairns. Yn
ystod y daith hon buont yn
Molly, Cara a Mari yn Loch Ard Gorge, Awstralia
snorclo yn y Great Barrier Reef
dyddiau yma mae’n fwyfwy
ac fe wnaeth Cara fentro i wneud
cyffredin i fyfyrwyr, sydd
bungee jump a skydive. Cyrraedd Cairns
newydd raddio benderfynu mynd i
yn y gogledd, a chyfarfod â grŵp o
deithio dramor am flwyddyn gap.
Gymru tra’n gwylio gemau Rygbi
Dyna fu hanes tair o’n merched lleol
Cwpan y Byd - Cymru yn erbyn
yma yn Nolgellau, sef Molly Roberts,
Awstralia. Roedd hynny yn braf iawn.
Cara Evans a Mari Lloyd. Graddiodd
Ar ȏl teithio am gyfnod ac ymweld ag
Molly a Cara yng Nghaerdydd ym
amryw o lefydd diddorol yn yr ardal,
Mehefin 2018, a bu’r ddwy’n gweithio
hedfan i lawr o Cairns i Melbourne i
am gyfnod mewn bwytai ac yn y
ddechrau gweithio. Gweithio am gyfnod
Ganolfan Hamdden er mwyn cynilo
mewn caffis a bariau, gan gynnwys
dipyn o arian i’w cynorthwyo ar eu
gwaith bar yn ystod y Melbourne Cup,
taith. Cychwyn ar eu taith ym mis
sef y ras geffylau. Roedd hyn yn rhoi
Chwefror 2019. Hedfan i Sydney yn y
cyfle i ni gyfarfod a dod i adnabod
lle cyntaf, ac yn ystod yr wythnosau
llawer o drigolion Awstralia. Roedd y
cyntaf ymweld â llawer o lefydd
trigolion yn bobl hynod o gyfeillgar. Ar

Y

ȏl gorffen gwaith roeddent yn
cymdeithasu gyda’u cyd-weithwyr ac
yn mynd am ddiod cyn dal y tram yn ȏl
i’r hostel lle roeddent yn byw ar y pryd.
Cyrhaeddodd Mari ddiwedd mis Hydref
i ymuno â Molly a Cara ym Melbourne.
Roedd Mari wedi teithio arfordir
gorllewin Awstralia am fis yn flaenorol
ar visa twristiaeth, ac yn dilyn hyn wedi
penderfynu dod yn ȏl i Awstralia i
weithio. Roedd diwrnod Nadolig yn un
gwahanol iawn i’r arfer. Treulio’r bore
gyda ffrindiau, criw o Gymru, yn tynnu
crackers, chwarae gemau cardiau a
chael bwffe cyn symud ymlaen i gael
parti ar y traeth yn yr haul! Cyn
dychwelyd adre i Gymru aethant ar
drip ar draws y Great Ocean Road sy’n
mynd o Melbourne i Adelaide. Un o’r
teithiau mwyaf trawiadol yn Awstralia,
a gweld rhai o dirnodau naturiol
Awstralia yn cynnwys y 12 Apostles,
London Bridge a Loch Ard Gorge. Cyfle i
wylio’r Australian Open gan ei fod yn
cael ei gynnal ym Melbourne achael
cyfle i wylio Jamie Murray yn chwarae
mewn gêm. Cyfle hefyd i ymweld â
gwinllan Awstralaidd yn Nyffryn Yarra.
Cyrhaeddodd Molly a Cara yn ôl i
Ddolgellau/Brithdir ar ȏl blwyddyn
union o deithio. Roedd Mari wedi
bwriadu aros am ychydig a mynd i
deithio yn Asia, ond yn anffodus,
oherwydd amgylchiadau’r Coronafirws
bu’n rhaid iddi ddychwelyd adre i
Ddolgellau ym mis Mawrth.

Cystadleuaeth Côr Cymru yn dathlu'r deg

Y

mhen blwyddyn bydd un o gorau
Cymru yn ennill teitl Côr Cymru
2021 a gwobr ariannol o £4,000 a
chael y cyfle arbennig i gynrychioli
Cymru yng nghystadleuaeth Côr
Eurovision.
Heddiw, cyhoeddodd S4C a chwmni
teledu Rondo fanylion cystadleuaeth
2021.
Dyma’r degfed tro i brif gystadleuaeth
gorawl Cymru gael ei chynnal ac ers y
cychwyn yn 2003 nod y gystadleuaeth
yw cynnal a chodi safonau corawl
Gwlad y Gân.
Mae ’na bump categori yn y
gystadleuaeth – corau plant, corau
ieuenctid, corau cymysg, corau lleisiau
unfath a chorau sioe. Bydd panel o
feirniaid rhyngwladol yn dewis hyd at
bedwar côr ymhob categori i berfformio
yn y rowndiau cyn-derfynol ym mis
Chwefror 2021.
Mae pob côr sy’n cyrraedd y rowndiau
cyn-derfynol yn derbyn £500 gyda
enillydd y categori yn ennill £1,500.
Llygad y Dydd MAI 2020

Bydd y pump côr gorau o’r rowndiau
cyn-derfynol, ym marn y beirniaid
rhyngwladol, yn cael eu dewis i
berfformio yn y ffeinal fawr ar Fai 2ail
yng Nghanolfan y Celfyddydau,
Aberystwyth ac yn fyw ar S4C. Bydd
gwobr i’r arweinydd gorau a gwobr am
y perfformiad gorau gan gôr na fydd yn
cyrraedd y ffeinal.
Y cam cyntaf yw recordio sain y corau
yn eu cynefin ddechrau Rhagfyr 2020
pan y bydd angen i’r corau berfformio
rhaglen o 6-8 munud o gerddoriaeth.
“Mae’r gystadleuaeth hon yn
un o gonglfeini
digwyddiadau S4C ac yn un
ry’n ni’n falch iawn ohoni,”
meddai Elen Rhys,
Comisiynydd Adloniant S4C.
“Mae’n lwyfan gwych i
gorau Cymru ac mae’n beth
braf gallu arddangos
talentau corawl Cymru ar
S4C.”

Ceredigion, Cywair, Côr Heol y March,
Serendipity, Côr y Wiber a Chôr
Merched Sir Gâr.
Bydd cyfle i gorau ysgolion cynradd
hefyd gystadlu yng nghystadleuaeth Côr
Cymru Cynradd gyda’r ffeinal ar nos
Sadwrn 1af o Fai 2021 a ffeinal Côr
Cymru ar 2ail o Fai 2021.
Bydd y rowndiau cyn-derfynol a’r 2
ffeinal yn cael eu darlledu ar S4C.
Am fwy o wybodaeth ewch i
www.s4c.cymru/corcymru
www.rondomedia.co.uk

Mae enillwyr y gorffennol
yn cynnwys Ysgol Gerdd
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Colofn Natur Rhys Gwynn

Cylch Meithrin Dolgellau

M

Penillion gan Eirian Davenport.

ae’n siwr y bydd llawer
ohonoch, wrth grwydro’r
lonydd a’r llwybrau y mis diwethaf
yma, wedi sylwi ar un iâr fach yr haf
amlwg iawn, sef y Gwyn Blaen Oren
(Orange Tip). Dim ond y gwryw sy’n
meddu ar y lliw oren ar flaenau ei
adenydd. Rhai gwyn â blaenau
llwyd-ddu sydd gan y fanyw, yr iâr,
ond mae gan y ddau batrwm
cymhleth o dan eu hadenydd, yn
glytwaith o liwiau gwyrdd sy’n
creu’r cuddliw perffaith iddynt pan
yn gorffwys â’r adenydd ynghau.

Rhyw greadur bach llawn bywyd yw’r
gwryw, yn chwilio’n ddiddiwedd am
gymar yn ystod ei oes fer. Y gwrywod
sy’n ymddangos gyntaf bob blwyddyn, i
sicrhau bod cyflenwad digonol ohonynt
i gymharu efo’r rhai beinw. Fe’u gwelir
gan amlaf yn hedfan ymysg y
rhywogaethau blodau fydd y fanyw’n
dodwy arnyn nhw, sef Blodau Llefrith
(Cuckoo Flower) a Garlleg y Berth
(Garlic Mustard). Caiff un wy ei ddodwy
ar y tro, ac os digwydd i ddau wy gael
eu dodwy ar un planhigyn, yn enwedig
Blodau Llefrith sy’n cynnig llai o fwyd
deiliog i’r larfa na Garlleg y Berth, bydd
un o’r larfau sy’n deor o’r wyau’n
canibaleiddio’r larfa arall. Mae’r
planhigion yma’n cynnwys olew
mwstard, sy’n afiach ei flas. Mae adar
yn gwybod i beidio bwyta’r larfa gan y
bydd eu cyrff yn llawn o’r cemegyn, ac
mae’r lliw oren ar y gwryw yn
hysbysebu’r un blas cherw. Gan nad
yw’r fanyw yn gwneud gymaint o sioe
ohoni ei hun, nid oes angen y lliw oren
arni.
Mae pawb yn gyfarwydd â hormonau –
cemegion sy’n cario negeseuon pwysig
i reoli prosesau tyngedfennol yn y corff.
Diben tebyg sydd i fferomonau, ond eu
bod yn cael eu rhyddhau tu allan i’r
corff. Collodd y ddynolryw’r gallu i’w
synhwyro i raddau helaeth, gan guddio
arogleuon naturiol y corff efo myrdd o
Llygad y Dydd MAI 2020

gemegion eraill. Wedi dweud hynna,
dwi’n cofio athro yn y coleg
milfeddygol yn agor potel o fferomon
baedd yn ystod un o’n darlithiau i brofi
bod rhyw ganran o’r merched ar y cwrs
yn gallu ei synhwyro ac efallai ymateb
iddo (y rhai oedd yn fodlon cyfaddef o
leiaf!) tra bod y dynion yn synhwyro
dim oll!
Bydd y ffermwyr yn eich plith yn
gyfarwydd â’r ymddygiad Flehmen
mewn hyrddod a theirw, hyd yn oed os
na fyddwch yn gyfarwydd â’r enw.
Bydd y gwrywod yma’n arogli’r fanyw
yn y tymor rhydio ac yn tynnu’r wefus
uchaf yn ôl er mwyn cyfeirio’r
moleciwlau fferomon ddaw ohoni dros
ermig Jacobson (Jacobson’s organ) a
leolir yn union tu ôl i’r dannedd blaen
uchaf. Daw’r gair flehmen o’r Almaeneg
am noethi’r dannedd uchaf – doedd yr
hen Gymry’n amlwg ddim yn gwneud y
fath bethau cyntefig!
Mae’r fanyw yn y llun yn codi ei
chynffon i ryddhau fferomon sy’n rhoi
gwybod i’r gwryw, yn yr achos hwn,
nad oes ganddi ddiddordeb yn ei
gynigion rhamantus. Ond yr un ystum a
ddefnyddir ganddi i ryddhau fferomon
blewyn gwahanol sy’n arwyddo i’r
gwrthwyneb yn llwyr yn gynharach yn
y tymor! Mae’r swm o gemegyn a
ryddheir i’r awyr yn anfesuradwy o
fach, ond mae’n amlwg yn ddigon i
ennyn adwaith cryf. Mae gwrywod
rhywogaethau o wyfynnod yn codi
ambell foleciwl yn unig o fferomon ar
eu teimlyddion pluog ac yn hedfan
filltiroedd weithiau at y fanyw a’u
rhyddhaodd. Gellid dadlau mai casgliad
o ymatebion i gemegau mewnol ac
allanol yw pob creadur byw yn y
diwedd – ydyn ni’n wahanol tybed?

Gronyn o'r Odyn
Mis Mai
Gwn ei ddyfod, fis y mêl
Gyda’i firi yn yr helyg,
Gyda’i flodau fel y barrug Gwyn fy myd bob tro y dêl.

Cylch Meithrin Dolgellau 2019-2020
Daeth y flwyddyn i ben mor sydyn,
a’r plantos yn cadw draw;
Dim chwarae, canu na gwneud cerdyn i gyd oherwydd COVID-19.
Dim stori gan Anti Es am ‘chydig,
Mae’r llyfrau yn llonydd o hyd;
Mae’r ardd fach yn dawel ac unig Yn tydi hi’n rhyfedd o fyd?
Dyw Tedi ddim hyd yn oed yn symud!
Dim Ioga, Jabadeo, na Thraed Bach
Sionc;
Dim Cai na Mai, Dewin na Doti,
i alw am stori a chlonc.
Antis Denise, Sioned, Shân a Catrin
sy’n methu y babis i gyd;
Antis Laura a Mari Elin iddynt hwy rydych werth y byd.
Antis Jess, Sarah, Lois a Tanya
yn methu bob un wan jac;
Antis Siân, Elliw a Cara
yn barod am sgwrs a snac.
Anti Eleri ac Anti Eirian
sy’n methu pob un cariad bach;
Methu pob gwên fach hapus
wrth chwarae’n yr awyr iach.
Mae’n dawel yn y Clwb ar ôl ysgol;
Pêl‑droed bwrdd, a’r parc wedi cau,
Ac ysu mae Anti Catherine
At weld yr hwyl yn parhau.
Pan fydd hyn i gyd wedi diflanu,
Mi ddaw eto haul ar fryn,
a’r Antis i gyd yn croesawu
y plantos yn ôl i’r fan hyn.
Felly, peidiwch â digaloni ‑
Fe gawn eto hwyl a sbri;
Bydd popeth yn barod amdanoch
yn ein Cylch bach hapus ni.
xxx
iddi fod yn cysgu’r gaeaf. Yn sicr, mae
trwmgwsg y gaeaf drosodd. Deffry’r
draenog coed gan ymroddi i fyw
bellach o ddydd i ddydd, ac anghofio’r
breuddwydion ffôl a ddaeth iddo yn
ystod y gaeaf.
Mair C. Jones

Telynegion Maes a Môr Eifion Wyn
fyddai rhan o’n addysg yn yr ysgol
gynradd, ac ym mis Mai y ganwyd y
bardd.
Ym misoedd cyntaf y gwanwyn, gallwn
edrych am ddyfodiad ymwelwyr yr haf
- yr adar sydd wedi bod yn bwrw’r
gaeaf mewn gwledydd tramor.
Disgwylir yn eiddgar at ddyfodiad y
gog sydd â’i llais mor hawdd ei
efelychu, a’r wennol i drydar ar
wifrau’r teliffon ac i nythu dan y bondo.
Ymysg y dail a’r blodau cyntaf
ymdorcha’r neidr fraith, gan fanteisio
ar wres yr haul i dorheulo ynddo wedi
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Dwyn i gof gyda Merfyn Tomos

Colofn Amaeth

Elizabeth Baker a Dolgellau

Rhodri Jones, Cadeirydd
NFU Cymru Sir Feirionnydd

A

r un adeg roedd pobl yn mynd i Lundain gyda’r
bwriad o wneud pres. Wel, fel arall yn hollol oedd
hi yn achos un Elizabeth Baker (tua 1720 – 1799). Ar 25 Gorffennaf 1770,
cychwynnodd Elizabeth, gwraig 50 oed o Lundain i Ddolgellau gyda’r syniad
o wneud ei ffortiwn yn yr ardal hon. Ac yma yr arhosodd am weddill ei hoes.
Roedd Elizabeth, mae’n amlwg, wedi derbyn addysg dda ac roedd yn ddynes
alluog ond roedd rhyw naïfrwydd hefyd yn perthyn iddi. Mae’n debyg bod
gobaith a’r ffaith ei bod yn wraig hynod optimistaidd yn egluro i raddau sut
y cyrhaeddodd y dref yn Haf 1770.
Ganwyd Elizabeth yn swydd Warwick tua 1720, yn ferch i offeiriad Anglicanaidd.
Symudodd i Llundain, ble cafodd hi a dynes arall o’r enw Mrs Gilbert, llythyr
patent neu’r hawl i chwilio am fwynau yn yr Obell, y Migneint a mynyddoedd yr
Aran. Cafwyd dau bartner arall i ymuno yn y fenter i gynorthwyo yn enwedig o’r
ochr ariannol. Felly, yn ganol oed, ac ar ben ei hunan, fe deithiodd i berfedd
Meirionnydd yng nghanol y ddeunawfed ganrif gyda’r lle yn hollol ddieithr ac
anghysbell iddi. Trwy ddarllen rhwng y llinellau, mae’n debyg fod y lleill yn
awyddus i’w chael hi o’r ffordd am amryfal resymau gan gynnwys y ffaith ei bod
yn gwybod gormod o bosibl am hanes rhai oedd yn rhan o’r un cylch.
Bu’n aros yn gyntaf gyda Lewis Jones, carier a phostmon ym Mhlas Coch, ger yr
Uncorn ond yn anffodus ni chafodd Elizabeth y gefnogaeth ariannol a addewid
iddi ac nid oedd arian ganddi i dalu am ei llety a bu rhaid iddi adael. Yn ffodus,
daeth i gysylltiad yn fuan wedyn gyda Hugh Vaughan, sgweier Hengwrt a
disgynnydd i Robert, yr hynafiaethydd enwog. Profai’r berthynas hon yn
achubiaeth yn y pen draw iddi hi ac i ystâd Hengwrt yn ogystal a fu mewn
trafferth yn bennaf oherwydd esgeulustod Hugh Vaughan. Symudodd i fyw i
Hengwrt am gyfnod, yna i Doluwcheogryd neu Dolrhyd ac wedyn i Bryn Adda cyn
symud i fwthyn yn y dref lle y bu tan ei marwolaeth mwy na thebyg yn 1799
mewn bedd tlotyn.
Roedd sgiliau gweinyddol ac ysgrifenyddol da ganddi ynghyd a’r gallu i ymchwilio
yn fanwl er enghraifft i ddeall a dehongli dogfennau cyfreithiol ac i ymdrin â
chyfrifon. Ceir disgrifiad byw yn un o’i
dyddiaduron fel iddi gael ei herio gan
gredydwyr Hugh Vaughan yn 1778.
Gwrthododd Elizabeth iddynt ddod i
mewn i Dolrhyd a’u gwrthsefyll am
flwyddyn a hanner, ac yn y diwedd
gadawodd y dynion oedd yn cynnwys yr
is-siryf. Ei phroblem sylfaenol oedd ei bod
ar ben ei hun heb ffynhonnell ariannol
ddibynadwy gyda’i phartneriaid yn
Llundain yn parhau yn amharod i’w
chefnogi. Ond, roedd rhai o bobl y dref yn
gwerthfawrogi ei gallu a bydda hi’n
ysgrifennu ambell lythyr ar eu rhan am
bres poced.
Ni lwyddodd Elizabeth gyda’i phrosiectau
mwyngloddio ond fe adawodd gyfoeth i ni yn ei dyddiaduron sydd yn cofnodi'r
cyfnod o 1778 hyd at 1786 ynghyd a'i gohebiaeth rhwng 1743 a 1798. Y mae eu
cynnwys yn rhoi darlun difyr a byw i ni o fywyd cymdeithasol yn Nolgellau yn
ystod rhan olaf y ddeunawfed ganrif gan gynnig cipolwg o rai o bobl amlwg y dref
ar y pryd a sut roedd pethau’n gweithio o ddydd i ddydd. Ie, trysorau mae eu
gwerth hanesyddol a chymdeithasol yn amhrisiadwy.
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D

aeth yr wyna i ben erbyn hyn
a’r tocio a thrîn yr ŵyn
bellach ar waith. Y tywydd i
fugeila dros y Gwanwyn wedi bod
yn ffafriol iawn, ond bod y
sychdwr parhaus wedi gadael y
glaswellt yn brin iawn. Mae’r holl
ddywediadau am bwysigrwydd
digon o law ym Mai yn peri
pryder am weddill yr haf!
Y gobaith yw i ail-hadu ar hyn ond bod
angen tyfiant i fwydo’r mamogiaid a’r
crop llwyddiannus o ŵyn, a gyda’r
gwartheg bellach wedi dechrau lloia,
hei lwc am dywydd tyfu gwell yn fuan.
Gyda Claire bellach nôl yn ei gwaith fel
milfeddyg a dim gofal plant i’w gael,
mae’r daddy-daycare ar waith hefyd!
Er y pryder am fedru gyrru ’mlaen â’r
gwaith yn ogystal â gofalu am Wil,
rhaid dweud bod yr amser yma yn
amrhrisiadwy.
Wrth ysgrifennu hwn mae’r “Bil
Amaeth” sy’n dod i gymryd lle y CAP
ôl‑Brexit, a’r gwelliannau gynigwyd
iddo, yn cael eu trafod gan yr aelodau
seneddol. Yn sicr y rhan oedd fwyaf o
dan y chwydd-wydyr oedd y bleidlais
ar sicrhau, drwy’r bil yma, na fyddai
fodd mewnforio bwyd o safon ı̂s nag a
gynhyrchwyd o dan amodau sydd yn
anghyfreithlon yn y wlad yma. Y
pryder mwyaf yn sicr a’r farchnad rydd
gyda’r Unol Daleithau gyda’i gig eidion
a chyw iâr yn cael ei ganiatâu. Siom
anferth felly yw gweld y canlyniad na
lwyddwyd i basio’r gwelliant, ar y
cynnig yma beth bynnag, gyda hyd yn
oed y gweinidog amaeth George Eustice
yn pleidleisio yn ei erbyn! ‘Rwy’n gweld
brwydr galed i gadw’r bwyd yma o
safon is oddi-ar ein silffoedd.
Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn
brysur iawn dros y cyfnod caeëdig yma
gyda nifer yn ddibynnol arno i gadw
cyswllt gyda teulu a ffrindiau. Un o’r
pethau poblogaidd sydd wedi bod arno
yw’r her “ŵy, siwgwr a shot” i godi
arian ac ymwybyddiaeth i elusennau.
Gyda lefel amrywiol o lwyddiant a
chwerthin, mae’r achos yn un teilwng
iawn! Gyda chynifer o sioeau
amaethyddol wedi’u gohirio am y
flwyddyn, rhaid fydd meddwl am
ffyrdd amgen i gyfathrebu â’r cyhoedd
ac i hyrwyddo’r cynnyrch safonol sy’n
cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru,
gan obeithio gweld y rhelyw o fusnesau
yn goresgyn y cyfnod anodd yma ac yn
ffynnu i’r dyfodol er lles economi
wledig a chymunedau cefn gwlad
Cymru.
Llygad y Dydd MAI 2020

Dygymod â Covid19 yn Philadelphia
Fe gofiwch i ni gael ychydig o hanes Dr
Gareth Roberts (gynt o Ddolgellau) yn
ein Rhifyn Chwefror o Lygad y Dydd.
Cafodd Mona Hughes gyfle i gael sgwrs
gyda Gareth yn ddiweddar gan ofyn sut
mae’r argyfwng presennol wedi
effeithio arno ef a’r teulu.

fwy na 100 o bobl ar y campws ei ganslo.
Erbyn diwedd yr wythnos, roedd pob
cyfarfod ar y campws wedi ei ganslo,
doedd neb i fod i deithio i nunlle, doedd
neb i fod i ddod yn ôl i’r campws os nad
oedd rheswm pwysig dros wneud hynny,

Medde Gareth:

M

ae dinas Philadelphia yn dipyn
tawelach, ond dydy hi ddim yn
wag. Mae Gweithwyr Anghenreidiol,
a phobl eraill yn mynd allan am
ymarfer corff a mynd â’r cŵn am
dro, neu yn prynu bwyd ac ati, felly
does dim posib mynd allan yn y
ddinas heb weld neb.
Dyma fy mhrofiad o’r ddinas lle dwi’n
byw, yn Ne Philadelphia wrth ymyl y
Farchnad Eidalaidd a Sgwâr Passyunk;
mae’n bosib bod ardaloedd eraill o’r
ddinas yn wahanol.
Ond mae pethau yn dawelach yma, rhan
fwyaf o fusnesau wedi eu cau, ar wahân i
siopau bwyd, modurdai, a bwytai, sydd
fel arfer yn aros ar agor am fwyd ar glud
yn unig. Mae pobl wrth reswm yn poeni
am eu swyddi, swyddi eu cymdogion, ac
yn y blaen. Nid oes rheol am faint o
weithiau y cewch fynd allan yn ystod y
diwrnod, ond gofynnir i bobl beidio â
mynd allan os nad oes rhaid. Erbyn hyn
mae’n rhaid gwisgo masgau tu mewn i
siopau, ac mae’r rhan fwyaf o bobl yn eu
gwisgo drwy’r amser pan yn mynd allan
o’i tai. Er mwyn gwneud mynd am dro yn
fwy deniadol, mae pobl wedi bod yn rhoi
lluniau a chelfyddyd eraill i fyny yn eu
ffenestri. Crewyd grŵp ar Facebook i
rannu enghreifftiau o hyn.
Yn bersonol i fi a’m teulu, fe symudodd
pethau yn eitha cyflym yn y dechrau.
Dechreuodd Gŵyl y Gwanwyn Prifysgol
Pennsylania (Penn) ar 7 Mawrth, ac fe
ddylai fod wedi dod i ben ar 15 Mawrth.
Dechreuais i deimlo'n sâl (â rhywbeth
anghysylltiedig â COVID‑19, mae’n
ymddangos) ar noswaith 8 Mawrth. Dros
y diwrnodau a ddilynodd, tra ’mod i yn fy
ngwely yn gwella, caewyd popeth i lawr.
Roedd y Brifysgol wedi canslo teithiau i
wledydd fel yr Eidal neu Iran, lle oedd
COVID-19 yn fwy o broblem. Yn ystod
Gŵyl y Banc anfonodd Penn negeseuon
bron yn ddyddiol. Cafodd pob cyfarfod o
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athrawon wedi bod yn ei wneud. Ond
mae’n anodd! Mae fy merch Eirwen 6oed
wedi bod yn gweithio tu ôl i mi, tra bod ei
brodyr yn gweithio efo’u mam. Mae’n
braf cael mwy o gyswllt gyda fy mhlant,
ond hefyd mae’n anodd gwneud fy
ngwaith fy hun ar yr un pryd! Amser
cinio, fi sydd efo’r plant tra bod Lottie yn
mynd i gael amser iddi hi ei hun. Lottie
sy’n gwneud swper ond, ddydd Mercher
a ddydd Sadwrn rydym yn prynu bwyd
ar glud (dim ond er mwyn cefnogi
busnesau lleol, wrth gwrs!).
Ar ôl i’r plant fynd i’w gwelyau, rydym
yn cael amser i ymlacio. O leiaf unwaith
yr wythnos dwi’n chwarae gemau
bwrdd gyda ffrindiau dros Zoom. Nos
Iau mae Lottie a fi’n cymryd rhan mewn
cwis ar Zoom. Tua 3 gwaith y mis mae
Lottie a’i ffrindiau yn gwylio ffilm efo’i
gilydd dros Zoom. Rydym yn cadw nos
Fercher a nos Sul yn glir er mwyn cael
amser i’n gilydd.

roedd y myfyrwyr i gyd wedi eu hanfon
adref, ac roedd y ddinas ei hun (fel rhai
o’r siroedd o’i hamgylch eisoes) wedi ei
chau i lawr. Yn fuan iawn caewyd yr
ysgolion. Mae gennym dri o blant sydd yn
3, 6, ac 8oed. Yn ffodus, nid ydwyf yn
dysgu dim byd yn y Brifysgol y tymor
hwn, felly doedd ddim rhaid i mi symud i
wersi ar-lein, ond mae’n bosib iawn y
bydd rhaid gwneud hynny yn yr Hydref.
Dydy fy ngwraig, Lottie ddim yn gweithio,
mae hi adref yn edrych ar ôl ein plant. Yn
ystod yr wythnosau cyntaf doedd dim
ysgol i’r plant ond, ar ôl wythnos neu
ddwy, prynodd y ddinas liniadur
Chromebook i bob plentyn a oedd eu
hangen. Yn y system ysgolion cyhoeddus,
mae’r ysgolion ar agor i blant sydd angen
dod i mewn i gasglu bwyd. Ar ôl i’r
gliniaduron gael eu dosbarthu,
dechreuodd gwersi eto. Bob dydd mae
pob athro yn anfon gweithgareddau allan
ar-lein i’r plant eu cwblhau. Maen nhw
hefyd yn cwrdd â’r plant o leiaf unwaith
yr wythnos dros Zoom neu Google
Hangouts. Yn gyffredinol rydym ni wedi
bod yn hapus iawn am y gwaith mae’r
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Rydym yn lwcus iawn nad ydy arian
wedi bod yn broblem. Anfonodd y
llywodraeth siec i’r rhan fwyaf o
deuluoedd yn America, yn dibynnu ar
gyflog a sefyllfa deuluol; gan fod gennym
dri o blant a dim ond un ohonym sy’n
gweithio, roedd y swm yn ddigon
sylweddol. Yn ffodus iawn, mae Penn yn
Brifysgol gyfoethog a fydd, yn debyg
iawn, yn dod trwy’r storm yn gymharol
ddianaf. Dim codiadau cyflog i ni y
flwyddyn hon, ond dim colled cyflog
chwaith. Rydym felly wedi bod yn gwario
lot o arian ar fusnesau neu ar elusennau
lleol. Mae llawer o bryder yn y sector
addysg uwchradd am be fydd yn digwydd
yn yr Hydref; os bydd campws y Brifysgol
yn dal ar gau, bydd prifysgolion yn colli
llawer o arian. Cawn weld sut bydd
pethau yn datblygu dros y flwyddyn i
ddod. Mae gennym ddigon o ffydd ym
Maer Philadelphia a Governor Wolf,
rheolwr Pennsylvania i wneud
penderfyniadau call. Ni ellwn ddweud yr
un peth am yr Arlywydd.
Cofion at Drigolion Dolgellau a chadwch
yn saff.
Anfonwn ninnau ein cofion at Gareth,
Lottie, Iori, Eirwen ac Osian, gan
obeithio bydd yr aflwydd yma yn
diflannu cyn bo hir, gan yn sicr bydd
Taid a Nain Dolgellau yn awyddus iawn
i ymweld â Philadelphia.
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Mordaith dan gysgod Covid19

A

r 6ed Ionawr y flwyddyn hon,
cychwynnodd David Rogers a’i
frawd Tom ar fordaith o gwmpas y
byd a oedd i bara am 88 niwrnod.
Ond fel yr adroddwyd yn y Rhifyn
diwethaf, nid rownd y byd, fel y
bwriadwyd fuo’r daith, oherwydd
ynghanol y fordaith fe ddaeth yr
aflwydd COVID-19 i darfu arnynt.
Bu llawer o ffrindiau a chydnabod yn
poeni amdanynt, gan nad oedd neb wedi
clywed ganddynt am beth amser, a bod
nifer o fordeithiau wedi darganfod bod
yr aflwydd ar y llong. Meddai David
“Pan adawon ni Ddolgellau, roeddem yn
edrych ymlaen am gael ymweld â
Siapan, Tsieina, Seland Newydd,
Awstrailia, Fiji, Cambodia, De Corea,
Tonga, Tahiti, Papua Guinea Newydd a
Fietnam. Wedi treulio noson yn
Llundain, ymuno â’r llong ‘Y Columbus’
yn Tillbury. Llong foethus a chysurus
iawn, a chawsom groeso mawr gan ein
ffrind Sue o Gaerdydd. Croesi’r môr am

ninasoedd Wellington ac
Auckland, a phrofi
diwylliant y Maori yn
Rotunga, lle gwirioneddol
hardd. Ymlaen i Sydney
Awstralia, dinas brysur
gyda phoblogaeth o 5
miliwn, yn llawn siopau
diddorol, llefydd bwyta
anhygoel, ac heb anghofio
Traeth Bondai a’r Tŷ Opera
byd enwog. Yn Cairns
ymweld â fforest law mewn trên a char
cebl, cyn symud ymlaen i ddinas fodern
Darwin, lle roedd y tywydd yn boeth
iawn.

cawsom wasanaeth, bwyd a gofal
ardderchog, a hefyd y sicrwydd fod
pawb ar y llong yn iach ac yn ddiogel.
Roedd cyrraedd Tilbury ar Ebrill 14 yn
rhyddhad mawr i bawb, ac roedd pawb
Wrth adael Darwin daeth neges gan y
yn sylweddoli ein bod yn cyrraedd yn ôl
Capten, a oedd yn berson hynod o siriol i wlad tra gwahanol. Cawsom rybudd
a chlên, yn cyhoeddi na fyddem yn gallu cyn cyrraedd Tilbury, y byddai
mynd i Tsieina, Hong Kong na Siapan
Swyddogion y Porthladd ar y llong am 6
gan fod y COVID-19 yn ymledu yno.
o’r gloch y bore, a bu raid i’r holl
Bellach roeddem am ymweld â Bali a
westeion, sef 1,200 ohonom, ynghyd â’r
Lombok yn Indonesia. Er fod hyn yn
criw gael prawf i wneud yn siwr ein bod
siom i bob un ohonom, a dweud y gwir
y rhydd o’r COVID-19. Er mawr
ar y pryd, nid oeddem yn llawn
ryddhad, roedd pawb yn iach. Roedd
sylweddoli
trefniant wedi ei wneud i ni ymuno â
maint yr
bws i’r orsaf dren atosaf at ein cartref.
argyfwng,
Cludwyd Tom a minnau i Birmingham.
gan nad
Dyna sioc arall o weld dinas mor brysur
oeddem yn
a Birmingham ar lockdown ac roedd
wir
hynny yn gwneud i ni wir sylweddoli
ymwybodol maint yr argyfwng oedd yn y wlad.
o’r byd y tu
Cawsom drên i Fachynlleth o fewn tri
allan. Felly
chwarter awr. Roedd y trên yn hollol
dyma symud wag, a chawsom gerbyd i ni ein hunain.
ymlaen i Bali
Mae ein diolch i Peter Young am ddod
ac ymweld
â’r car i Fachynlleth, fel ein bod yn gallu
eto â llefydd
teithio adre, heb fynd i gysylltiad â neb.
diddorol,
Ie wir!! dyma oedd mordaith i’w chofio.
Teml Hindu
Er yr amgylchiadau anodd, rydym yn
a Mosc
hynod o ddiolchgar i Gapten a chriw y
anferth. Cael
Columbus am eu gofal arbennig ohonom,
y Panana Canal yn ddiogel, er mynd
profi bwyd lleol a chael siarad â phlant
ac am bobl hyfryd a gyfarfyddasom ar y
drwy storm fawr ym Mae Biscay, a
ysgolion yn Lombok, a hwythau yn
daith. Mae mor braf bod adre, er mor
achosodd i ni ymweld â Madeira yn lle’r awyddus iawn i ymarfer eu Saesneg,
anodd yw’r sefyllfa, ond yn fwy na dim
Asores. Cawsom ymweliadau difyr â
cawsom gyfle i ysgrifennu ein henwau
cael profi croeso cynnes gan drigolion
Dinas Carthaghena yn Columbia a Côlon yn eu llyfrau ac ymuno â hwy i ganu
Dolgellau. Cymaint o bobl wedi ein
yn Panama, cyn croesi’r Môr Tawel,
caneuon. Ar ein noson olaf yn Indonesia
roedd hynny yn golygu naw niwrnod ar dyma’r Capten yn ein hannerch unwaith croesawu adre, ac yn ffonio ac yn cludo
bwyd i ni. Diolch arbennig i Julie,
y llong. Amser hir, meddem, ar y pryd,
eto, a datgan fod datblygiadau y COVIDSharon, Walt, Nel a Jean a Menna.
ond gallu cadw’n ddifyr gyda’r adloniant 19 yn ddifrifol, ac er mwyn i ni
Edrychwn ymlaen at weld pawb yn fuan
gwych ar y llong a chwarae chwist bob
ddychwelyd adre yn saff, ni fyddai’r
o dan amgylchiadau dipyn mwy cysurus.
dydd! Cymryd rhan mewn amrywiol
llong yn aros yn unlle o hyn ymlaen.
Diolch unwaith eto i bawb; cadwch yn
gwis, a hyd yn oed ymuno â chôr.
Golygai hyn bod ganddom 30 niwrnod
saff gan obeithio cawn ddiwedd yr
Cawsom dri chyngerdd cyn diwedd y
ar y môr, heb ymweld a thir mawr yn
aflwydd yma yn fuan.
daith, gan ganu tua 20 o ganeuon.
unlle, ac yn achos Tom a minnau
Ymuno â chlwb drama, fi yn cymryd
byddem 12 niwrnod yn hirach cyn
rhan Bottom yn Midsummer Night’s
cyrraedd adref. Y trefniant oedd
Dream; ymuno mewn pantomeim Snow ein bod yn hedfan o Singapore, ond
White a Nelson mewn sgets ysgafn yn
erbyn hyn nid oedd hediadau yn
gwneud hwyl am ben Political
cychwyn o unlle. Rhaid bod yn
Correctness. Yna mwynhau Ynysoedd
hollol onest, nid oeddem yn edrych
PAPURAU NEWYDD
hyfryd Bora Bora gan ddawnsio gyda’r
ymlaen at y daith adref, ac eto yn
pentrefwyr yn Fiji a chanu gyda
PAPUR YSGRIFENNU
llawn sylweddoli y sefyllfa roedd y
thrigolion Tahiti cyn cyrraedd Seland
Capten ynddi. Buom yn hynod o
MELYSION
Newydd, lle cawsom brofiadau gwych yn lwcus o dan yr amgylchiadau,

Siop-y-Cymro
Dolgellau
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Dolgellau a’r O.K. Corral

F

yddwch chi’n mwynhau ffilmau
cowbois? Tyfais i fyny fel llawer
un arall yn mwynhau’r Western,
gwylio’r ffilmiau yn y Plaza, neu’r
rhaglenni teledu ar hen beiriant du a
gwyn ac yn chwarae’n harwyr efo’m
cyfeillion ar hyd y ffriddoedd. Wir i
chi, fuodd y Magnificent Seven yn
rheoli Ffridd Llwyn, a Nant y
Ceunant oedd y Rio Grande! Dwi’n
cofio mynd i bictiwrs ‘go iawn’ tra ar
fy ngwyliau efo Nhaid yng Nghaer i
weld y clasur ‘Gunfight at The OK
Corral.’ Hanes y frwydyr a barodd
ychydig funudau wedi’i throi yn ffilm
awr a hanner o hyd. Ychydig a
wyddwn bryd hynny am gysylltiad
Dolgellau ag arwyr yr ornest - Wyatt
Earp a Doc Holliday! Y cysylltiad
oedd mai merch o Ddolgellau oedd
yn ffrindiau mawr efo’r ddau yma, a
dyma ei stori.
Ganwyd Annie Ellis yn Nolgellau yn
1856. Fe wyddom iddi ymfudo i
America gyda’i brawd, ond nid oes
tystiolaeth bod ei rhieni wedi ymfudo.
Yn 1868, roedd Annie wedi cyrraedd
Kansas City a hithau’n 12 oed. Am ryw
reswm, fe adawodd y brawd ei chwaer
ar strydoedd Kansas City i dendio dros
ei hun. Meddyliwch am y peth mewn
difri calon, mewn gwlad ddiethr heb
fawr o Saesneg mae’n siŵr. Ond bu’n
ffodus, fe gafodd ofal mewn cartref i
blant amddifad. Dylid cofio bod y
cyfnod yma’n bur wahanol, gyda
merched yn aml yn dechrau gweini yn
dair ar ddeg oed.

Tu mewn i’r Long Branch Saloon

Mae’r hanes yn parhau rhai
blynyddoedd yn ddiweddarach, wrth i
Annie briodi gŵr o’r enw David Rule a
hithau ond yn 16 oed. Roedd Rule bum
mlynedd a’r hugain yn hŷn na’r ferch o
Feirion. Roedd yn ŵr cyfoethog, ac
mae’n debyg fod gan y cwpwl gartref
bach digon del yn Abilene. Ganwyd
merch, Katie, iddynt yn 1873. Yn y
‘Gorllewin Gwyllt’ roedden nhw wedi’r
cyfan, ac un diwrnod daeth lladron
heibio, lladd David a dwyn eu harian i
Llygad y Dydd MAI 2020

Y Long Branch Saloon

gyd!
Bellach
roedd gan
Annie
deulu i’w
gynnal, ac
yn dilyn y
drychineb
symudodd
i Ellsworth a dechrau gweithio yno fel
dawnswraig mewn salŵn. Mewn dim,
symudodd oddi yno i’r enwog Dodge
City.
Dodge City, dyna i chi le, ar y Santa Fe
Trail. Roedd y boblogaeth yn symud i’r
gorllewin a daeth y trefi yma’n llefydd
gwyllt iawn wrth i’r ‘cowboys’ symud
gwartheg o Texas at y rheilffordd
newydd yn Kansas. Dyma oedd
gorllewin gwyllt ar ei wylltaf, a byddai
brwydrau efo gynnau a llofruddiaethau
yn eithaf cyffredin. Dawnsio oedd Annie
i ddechrau yn yr enwog Long Branch
Saloon. Yma cyfarfu, a dod yn ffrindiau
efo Wyatt Earp a Doc Holliday, Sheriff
Bat Masterson a’i frodyr. Ond fe dyfodd
cyfeillgarwch mawr rhwng Annie a
James Butler Hickok neu yr enwog Wild
Bill Hickok. Cafodd Annie arian gan
Wild Bill a alluogodd iddi adael y
salŵns. Cafodd waith mewn tŷ bwyta a
rhoddodd hyn gyfle iddi arbed arian a
llwyddodd i brynu gwesty bach yn
Wichita. Yma priododd Annie unwaith
eto efo gŵr o’r enw George Anderson,
ac ymhen amser fe brynodd dir gan Bat
Masterson ar Second Avenue, Dodge
City ac adeiladu gwesty arno. Dim yn
ddrwg i ferch
fach o’r Lawnt.
Un hanesyn
bach da
amdani, sydd
dwi’n siwr wedi
cael ei
ddefnyddio
mewn ffilm.
Roedd Wyatt
Earp yn chwilio
am ŵr o’r enw
Bill Tilghman.
Rhoddodd
Annie un o’i
ffrogiau i
Tilghman, fe’i gwisgodd a llwyddodd i
ddengyd rhag crafangau Earp. Doedd
dim llawer yn cael y gorau ar Wyatt
Earp, ond fe gafodd Annie Ellis o
Ddolgellau!

Wild Bill Hickok

Wyatt Earp

Bu farw Annie Ellis yn Dodge City yn
1931. Erbyn hyn roedd yn wraig
gyfoethog a oedd yn berchen ar sawl
gwesty yn y dref. Roedd y ferch o
Ddolgellau wedi dod ymhell iawn o
strydoedd unig Kansas City.
Ywain Myfyr
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Rhai o’n pobl ifanc yn
SERENU ym myd
cerddoriaeth - Elen Thomas

Rhywbryd Rhywle cd y band ‘Lewys’

A

r ôl wythnosau o fonitro a
thrafod, rydym ni fel
pwyllgor wedi penderfynu canslo
Sesiwn Fawr Dolgellau 2020.
Rydym yn hynod siomedig ein
bod yn canslo, ond mae iechyd a
diogelwch ein cynulleidfa, yr holl
artistiaid a chymuned Dolgellau
yn bwysicach.

M

ae Elen Thomas sydd yn
wreiddiol, o Ryd-y-main ac yn
gyn-ddisgybl o Ysgol Ieuan Gwynedd
ac Ysgol y Gader, ar fin rhyddhau ei
halbwm cyntaf.
Graddiodd Elen o Brifysgol De Cymru
mewn Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau.
Wedi graddio, symudodd Elen i
Gaerdydd lle bu yn gweithio mewn O�l
Gynhyrchu gyda’r BBC.
Gan deimlo yn rwystredig yn y gwaith,
perderfynodd edrych am asiant, ac yn
ystod ei chyfweliad gyda’i hasiant
cyntaf, yn lwcus i Elen, derbyniodd yr
asiant ebost yn holi am actorion, a oedd
wedi cael hyfforddiant mewn dawns, i
fynd am glyweliad am rôl oedd ar y
pryd heb ei ddatgelu. Aeth Elen ymlaen
i’r clyweliad a chanfod bod y swydd ar
gyfer Cyfres 1 Pennod 1 “Dr Who”. Bu
Elen yn lwyddiannus ac aeth ymlaen i
ymddangos mewn pedwar tymor o “Dr
Who”, yn cynnwys y rhannau“The
Clockwork Woman” yn “ Girl in the Fire
Place” a “Weeping Angel” yn “Blink”.
Pan yn chwarae rôl y “Weeping Angel”
cafodd Elen yr awydd i ymuno â’r byd
coluro. Roedd Elen wedi gwirioni yn y
maes hwn, ac aeth ymlaen i hyfforddi
fel arlunydd coluro (make up artist), ac
mae bellach wedi gweithio ar amryw
gyfresi yn cynnwys “The Crown”
“Poldark” “Sex Education” a “The
Witcher”.
Yn ei hamser hamdden mae Elen wedi
bod yn perfformio ag ysgrifennu gyda
amryw o fandiau a chynhyrchwyr, ac yn
ddiweddar wedi penderfynu dilyn ei
thrywydd ei hun fel unawdydd o dan yr
enw “What’s Eating Elkie Barton?”,
rhyddhawyd sengl ar Mai 22 a bydd yr
albwm “Beautifully Imperfect” ar gael
i’w archebu ar iTunes ar Fehefin 22, ac
yn cael ei rhyddhau ar Orffennaf 3ydd.
Dydi Elen ddim yn barod i roi gorau i’w
breuddwydion.
Rydan fel darllenwyr Llygad y Dydd yn
dymuno pob llwyddiant i ti Elen.

Canslo Sesiwn Fawr
Dolgellau

N

id dyma’r tro cyntaf i Lewys
Meredydd gyrraedd tudalennau
‘Llygad y Dydd’ fel y bydd rhai
ohonoch yn cofio. Mae’n gerddor
lleol creadigol iawn, a’i ddoniau
cerddorol yn ymestyn o ganu
clasurol i fyd y bandiau roc lle mae’n
defnyddio ei allu i drin gitar yn
ogystal â chanu. Mae Lewys ar fin
cwblhau blwyddyn gyntaf o astudio
cerddoriaeth ym Mhrifysgol
Caerdydd.
Yn ôl cylchgrawn ‘Y Selar’ ( cylchgrawn
Cymraeg ar gyfer datblygiadau ym
maes bandiau ), mae ‘Lewys’, sef enw’r
band mae Lewys Meredydd yn ganolog
iddo, yn cael ei ddisgrifio fel ‘band
gwych’ ac Lewys yn cael ei ddisgrifio fel
‘ffryntman’ y Band. Nid dim ond fel
perfformwyr mae’r band yn dangos eu
sgiliau ond fel meistri ar y dechnoleg
sy’n galluogi iddynt greu a pherfformio
o fewn cyfyngiadau y Covid-19 a’r cloi
mewn.
Dywed ‘Selar’:
“Mae’r grŵp wedi bod yn brysur yn
recordio sesiynau byw o’u cartrefi er
mwyn diddanu pawb sydd dan glo, a
‘Hel Sibrydion’ ydi’r trac cyntaf sy’n
cael y driniaeth arbennig sy’n ymateb
i’r amgylchiadau unigryw rydan ni’n
byw ynddyn nhw ar hyn o bryd.”

Gwilym
Bowen
Rhys yn
perfformio
yn Sesiwn
Fawr 2019.
Llun:
Patrick
Francis

Roedd gennym ni glincar o lein yp ar
eich cyfer, ac rydym yn mawr
obeithio y byddwn yn gallu
gwahodd nifer fawr o’r artistiaid yn
ôl ar gyfer yr ŵyl yn 2021.
I’r rheiny sydd eisoes wedi archebu
tocynnau, mae croeso i chi dderbyn
ad-daliad neu eu defnyddio ar gyfer
Sesiwn Fawr Dolgellau, 16-18
Gorffennaf 2021.
Cadwch lygad ar ein gwefannau
cymdeithasol am y newyddion
diweddaraf.
Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth
– cadwch yn saff ac edrychwn
ymlaen am Sesiwn FAWR yn 2021!

Mae’n mynd ymlaen i ddeud mai Lewys
Meredydd ei hun gynhyrchodd y sesiwn
ar ei laptop ei hun, ac mae’r safon yn
‘arbennig o dda’. Mae Lewys yn egluro
sut aeth o o’i chwmpas hi yn fanwl
(cymhleth iawn - i rai ohonom) ac os
oes gennych ddiddordeb yn y
dechnoleg tu ôl i’r perfformiad, ewch i
gylchgrawn Y Selar.
Ond efallai byddai’n well gennych
brynu albwm cyntaf ‘Lewys’ a gallwch
archebu copi CD a chynnyrch arall y
band ar lein yn awr
(lewys.bigcartel.com). Gallwch hefyd
gael crys-t ‘Rhywbryd yn Rhywle ‘arno .
Neu ewch ar youtube.com i glywed
sesiwn fyw Lewys ‘Hel Sibrydion’ a
gweld y fideo sy’n cyd‑fynd â’r
gerddoriaeth.
Pob hwyl i ti Lewys, a dal ati i greu!
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Holi Iestyn Jones - Ymladd y Canclwm

sefydlu papur (misol) Y Cymro? Beth
oedd yn dy ysgogi i neud hyn?
Dwi wedi sgwennu colofn i’r ‘Cymro’ ers
2005. Pan gefais alwad i ddweud fod y
papur yn dod i ben yn 2017, roeddwn yn
drist iawn. Roedd hi’n anodd dychmygu
bod hebddo, felly penderfynu rhoi
cynnig ar roi fersiwn newydd o’r papur
ar ei draed. Mae gennym olygydd da ac
mae dipyn o ailwampio wedi digwydd i’r
papur. Yr hyn mae angen i ni wneud
rwan ydi gwella’r cylchrediad.
> Cwestiwn olaf - Sut wyt ti, dy bartner a
dy blentyn wedi setlo yn yr ardal? Wyt
ti’n falch i fod yn ôl yma? Os wyt, pam?

Dwi’n falch iawn i fod yma. Mae fy
merch fach, Coral Môn wrth ei bodd yma
hefyd. Rydym mor lwcus i fyw mewn lle
mor hardd. Mae yna lawer i ddysgu am
yr ardal, ac wrth fynd allan a chyfarfod y
trigolion lleol, mae’n bosib dysgu am
hanes lleol drwy holi a sgwrsio efo hwn
a’r llall. Dwi wrth fy modd yn clywed
hanesion Dad fel sarjant yma yn yr
wythdegau! Mae Dolgellau yn rhan
bwysig o fy mywyd a dwi’n gobeithio
ae nifer o’n pobl ifanc yn symud Dwi’n mwynhau cyfarfod a helpu pobol dod i adnabod mwy o’i thrigolion dros y
i ffwrdd i gael gwaith a datblygu a dwi wrth fy modd yn sgwrsio a thrafod blynyddoedd nesaf.
efo fy nghwsmeriaid. Mae’r gwaith
eu gyrfâu ac mae dinasoedd yn gallu
Diolch Iestyn am dy amser a phob lwc
bod yn ddeniadol iawn - hynny yn wir papur yn gallu bod yn dipyn o strâch
efo’r chwyn a phob menter arall sydd ar
yn y ganrif ddiwethaf hefyd. Lerpwl a ond yn rhan allweddol hefyd.
y gweill gennyt. Falch dy fod wedi dod
Llundain, yn arbennig, wnaeth ddenu > Dwi’n deall dy fod wedi perfformio fel yn ôl i ardal Dolgellau i fagu Coral Môn.
o’r ardal yma yn y 40degau hyd at y
Stand Yp ?
60degau y ganrif ddiwethaf. Ond
Do - cyn i mi ddechrau ar y gwaith
erbyn hyn, mae rhai yn dewis aros
neu ddod yn ôl a ffeindio gwaith sydd Canclwm. Mi wnes i hyfforddiant yn y
yn bosib i’w wneud yng nghefn gwlad, Celfyddydau Perfformio ym Mangor
fel gwnaeth Osian Morris (gw. Rhifyn flynyddoedd yn ôl. Ar y pryd, roedd
darllen sgriptiau yn peri anhawster i mi,
19 o Llygad y Dydd). Un arall sydd
felly ches i ddim llawer o lwc mewn cael
wedi dychwelyd i Ddolgellau er iddo
symud i ffwrdd gyda ei rieni, ei frawd gwaith actio. Mi symudais i Gaerdydd a
chael nifer o rannau bach ar raglenni fel
hŷn a’i efaill yn ystod cyfnod addysg
Pobl y Cwm a Dr. Who. Roedd chwarae
gynradd ydi Iestyn Jones, ac mae’n
rhan
anghenfil ar raglen Dr Who yn
fab i Adrian a Beryl Jones. Roedd
Adrian yn aelod o’r heddlu yn y dref a brofiad bythgofiadwy! Cododd y
diddordeb mewn gneud ‘Stand Yp’ yn y
Beryl yn nyrs yn y 70degau. Efallai
bylchau rhwng y gwaith ffilmio. Y tro
nad ydych yn adnabod Iestyn ond
diwethaf i mi neud ‘gig’ comedi oedd
mae’n anodd i chi beidio adnabod ei
gerbyd, sef tryc mawr coch ac enw ei yng nghanolfan Chapter yng
Nghaerdydd. Mae gwaith comedi yn
gwmni sef ‘Japanese Knotweed
rhywbeth dwi am drio eto yn y dyfodol,
Removal Wales’ wedi ei sgrifennu
ond mae angen i mi greu deunydd
arno.
newydd.
Rhaid oedd holi mwy, am ei waith a’i
> Mae’n rhaid fod yna ysfa i berfformio
ddiddordebau.
yn dy waed di Iestyn! Dwi’n deall dy fod
> Iestyn- Beth wnaeth dy ddenu at y
yn y broses o recordio cân newydd?
gwaith yma ‑ mae o siŵr o fod yn
Mae MC Mabon wedi bod yn
beryglus ac yn gofyn am arbenigedd?
aros yn lleol dros fisoedd y
Yn syml, dwi’n arbenigo mewn lladd
gaeaf. Mi feddyliais am
Canclwm, sef yr enw Cymraeg am
‘locdown’ yng Nghymru ar ôl
Japanese Knotweed. Mae o’n blanhigyn
ymweliad i’r Co-op! Rydan ni
anfrodorol, ac yn medru bod yn niwsans wedi’i sgwennu a’i recordio
mawr. Mi wnes i hyfforddi i fod yn
hi gyda help dyn lleol sef
Dechnegydd/Syrfeiwr Canclwm yn 2015 Dave Taylor. Gobeithio y
yng Nghaergrawnt.
clywch hi ar y radio cyn bo
hir!
> Beth wyt ti’n mwynhau -ac ddim yn
mwynhau am dy waith?
> Ydw i’n gywir dy fod hefyd

M

yn rhan o fenter aeth ati i ail
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Oedfaon
Oedfaon Gofalaeth Eglwysi
Annibynwyr Dinas Mawddwy,
Dolgellau a Llanelltyd
Oherwydd pryderon am ledaeniad feirws
COVID19 mae pob gwasanaeth yn
addoldai'r Ofalaeth wedi ei ohirio am
gyfnod amhenodol. Bydd trefniadau
amgen yn cael eu gweithredu. Mae
adnod y dydd, myfyrdodau a
gwasanaethau byr i'w gweld ar dudalen
Facebook yr Ofalaeth. Paratowyd
myfyrdod ar Gryno Ddisg ar gyfer
aelodau sydd heb fynediad i'r dudalen
Facebook.
Pan fo angen cymorth ymarferol neu

ysbrydol, cysylltwch gyda'r Gweinidog,
01678 540 545.
Ni chynhelir oedfaon yng Nghapel y
Tabernacl; Bethesda, Llanymawddwy;
Bethsaida, Mallwyd; Ebeneser, Dinas
Mawddwy.
Ni chynhelir oedfon chwaith yn y
canlynol- Capel Salem, Dolgellau. Capel
Ebeneser, Dolgellau. Capel Rhyd-y-main.
Capel yr Annibynwyr, Brithdir.
Yr Eglwys Yng Nghymru – Ardal
Weinidogaeth Bro Cymer
Oherwydd y Coronafirws, mae pob
addoliad cyhoeddus yma ac yng

ngweddill yr Eglwys yng Nghymru wedi’i
atal am y tro a’n hadeiladau eglwys ar
glo, gwaetha’r modd. Ond mae Eglwys yr
Arglwydd Iesu Grist yn dal ar agor, achos
mae o wedi atgyfodi, mae o’n fyw ac mae
o gyda ni heddiw, lle bynnag rydyn ni!
Cewch chi ymuno â ni i’w addoli ac i
wrando ar ei air trwy ein tudalen
Facebook ‘Bro Cymer – Eglwysi /
Churches’ neu @brocymerdolgellau.
Atgyfododd Crist! Atgyfododd yn wir Alelwia!
Y Parch Tim Webb
Ficer ac Arweinydd Tîm, Ardal
Weinidogaeth Bro Cymer

Cymorth Corona Ardal Dolgellau a Dinas Mawddwy

Y

n yr wythnosau yn dilyn sefydlu'r
grŵp yma ganol mis Mawrth,
hynny trwy gyfrwng tudalen
Facebook, roedd yna gryn bryder
ymysg y boblogaeth leol. Sut fyddai
pobl a fyddai’n gorfod hunan-ynysu
yn ymdopi a hwythau yn gaeth i’w
cartrefi?
Yn y dyddiau cynnar hynny bu
gwirfoddolwyr y Grŵp, oddeutu hanner
cant mewn nifer, yn brysur yn cyflawni
amrywiol dasgau megis siopa a chasglu
presgripsiynau. Erbyn hyn, mae’r
pryderon gwreiddiol wedi’u lleddfu i
raddau ac mae’n amlwg bod pawb sydd
angen cymorth yn ei dderbyn, boed

hynny trwy gyfrwng perthnasau,
cymdogion, busnesau lleol neu ein
gwirfoddolwyr. Derbyniodd y Grŵp
gyflenwad o fenig rwber a hylif
diheintio gan Gyngor Gwynedd ac roedd
hynny’n dderbyniol iawn. Mae yna nifer
o’r nwyddau hyn yn weddill ac ar gael
i’r gwirfoddolwyr hynny sydd yn
parhau i ddarparu gwasanaeth yn
rheolaidd (os am gyflenwad anfonwch
neges at dudalen Facebook y Grŵp).
Mae Pwyllgor y Grŵp yn parhau i
gyfarfod yn wythnosol trwy ddull
digidol ond mae’r cyfarfodydd yn mynd
yn fyrrach o wythnos i wythnos gobeithio fod hynny’n arwydd da!

Mae gwirfoddolwyr y Grŵp yn llai
prysur y dyddiau hyn ond serch hynny,
os ydych angen cymorth rydym ar gael
ac yn barod iawn i ddarparu
gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Dyma
ddau o’n rhifau ffôn cyswllt i chi: 07826
708652 neu 07707 806695.

Hanes Ann Evans

bryd hynny. Yn y flwyddyn y bu iddi
farw hawliodd Dug Wellington
fuddugoliaeth dros Napoleon ym
Mrwydr Waterloo.
I nodi dyddiad ei marwolaeth ynghyd â
sefydlu hen fynwent tref Dolgellau, bu
Ben Thomas, gŵr ifanc lleol a
chyfarwyddwr cwmni Aftercare Funeral
Services/Gwasanaethau Ôl-ofal wrthi yn
clirio a glanhau ei charreg fedd.
Y geiriau a geir arni yw “Underneath lie
the Remains of ANN EVANS who died
May 21st, 1815. Aged 75 and was the
first Person to be interred in this Burial
Ground”.
Wedi cwblhau’r gwaith gosodwyd
blodau ffres ar y bedd. Go brin y byddai
Ann yn dychmygu y byddai rhywrai yn
dal i gofio amdani yn 2020.
DW

Mudiad Meithrin

A

r yr 21ain o Fai, 1815, cafodd
corff Ann Evans, hen grwydryn
saith deg a phum mlwydd oed ei
ddarganfod ar Fwlch yr Oerddrws,
rhwng Dolgellau a Dinas Mawddwy.
Pam ein bod yn cofio amdani dau gant a
phump o flynyddoedd yn
ddiweddarach tybed? Wel, er mor
ddinod oedd ei bywyd, mae ganddi le
nodedig yn hanes y dref gan mai hi
oedd y person cyntaf i gael ei chladdu
yn hen fynwent tref Dolgellau, ger y
Marian.
Ni wyddom fawr am fywyd Ann,
heblaw iddi gael ei geni yn 1740 a bod
ganddi gysylltiadau ag eglwys y Santes
Fair yn Llanbrynmair. Roedd y ffaith
iddi fyw i
fod yn
saithdeg a
phump yn
syndod
ynddo’i hun
gan mai
dim ond
pedwar deg
a chwech
oedd hyd
bywyd
cyfartalog
Llygad y Dydd MAI 2020
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Cronfa Argyfwng Mudiad Meithrin
Mae Mudiad Meithrin yn teimlo'n angerddol
ynglŷn â rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng
Nghymru i chwarae, dysgu a thyfu yn y
Gymraeg ein Cylchoedd Meithrin. Yn wyneb
y sefyllfa bresennol oherwydd y pandemig
Covid 19 mae nifer fawr o'r Cylchoedd
Meithrin wedi gorfod cau dros dro. Gan fod
y Cylchoedd yn ddibynnol ar ffioedd rhieni
i'w cynnal yn bennaf, rydym wedi agor
Cronfa Argyfwng er mwyn gallu helpu i dalu
costau staff, rhent ac ati fel bo'r Cylchoedd
Meithrin yn gallu goroesi sgil-effeithiau y
pandemig, gan felly barhau gyda’r gwaith o
greu siaradwyr Cymraeg newydd.
Os ydych chi mewn sefyllfa i helpu byddem
yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth drwy
gyfrannu i’r gronfa argyfwng. Gallwch
gyfrannu drwy ein tudalen JustGiving
arbennig:
https://www.justgiving.com/campaign/cef
nogicylchoedd
Mae hefyd modd cyfrannu drwy ddanfon
siec at Mudiad Meithrin, wedi’i gyfeirio at
‘Cronfa Argyfwng Cylchoedd Meithrin’ i’r
cyfeiriad canlynol:
Canolfan Integredig Mudiad Meithrin
Boulevard de Saint-Brieuc
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD
Byddem yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniad
– bach neu fawr.
Ar ran plant bach Cymru: DIOLCH yn FAWR.
Llygad y Dydd MAI 2020

Torri a Gludo i godi gwên ar wyneb gydag Ann Thomas

P

eidiwch byth â thaflu hen luniau
diwerth medda rhywun, rhywdro,
a dyna sut mae gennyf dwmpethi o
hen lluniau dyfrliw a phrintiadau
mewn bocs yn y stiwdio. Eleni daeth y
cyfle i wneud cardiau collage ar gyfer
y Pasg a hynny am y tro cyntaf, diolch
i’r cyfyngiadau diweddaraf.
Iâr a’i wyau oedd y dewis amlwg ar
gyfer cardiau bychan, tua 8cm x 10 cm
gyda’r bwriad o godi gwên ar wyneb. Y
cyw cyntaf oedd yr anoddaf ond wedi
hynny daethant yn gymeriadau byw
gwirion hefo coesau mawr yn ymestyn i
bob cyfeiriad.
Dyma rai ohonynt:

Petai gennych amser ag awydd neu hyd
yn oed eisiau difyrru plant, dyma fraslun
o sut gallwch dreulio oriau difyr.
Bydd arnoch angen .......
1.Cardiau parod neu cartref (cerdyn
trwchus gwell na thenau - rhy denau
ddim yn hoffi glud, rhy dew ddim yn
plygu!
2.Lluniau ‘diwerth’, cylchgronau,
toriadau papur newydd, llythyron, hen
fapiau - unrhywbeth ond ddim rhy
drwchus.

Winter Seascape - Y môr a’i donnau

3. Siswrn bychan, neu sgalpel (dim i’r
plant!) a bordyn i dorri arno
4. Glud - Prittstick reit handi neu glud
gwlypach a brwsh bach glud
5. Pin, brwsh bach neu sgalpel
6. Pensil
Os ydych am wneud cerdyn tebyg, ewch
ati i ........

Yr Olwyn ‘Pelton’ newydd dathlu penblwydd 60

1. Ddewis cefndir a’i dorri ychydig llai
na’r cerdyn.
2. Torri siapiau llai hefo siswrn bychan
a’u gosod ar y cefndir a symud o un lle i’r
llall cyn dewis yn fras lle i’w defnyddio.
Mae pin/ brwsh bach llaith / sgalpel yn
handi i symud y siapiau bach.
3. Hapus hefo’r cynllun bras? Barod
hefo’r glud!

‘Dihangfa’ y ‘dyn’, gwaelod yr ardd

4. Gosod y cerdyn parod/cartref yn fflat
a gludo cefndir y collage i’w hanner.
5. Ail osod y siapiau bach bob yn un ar y
cefndir.
6. Amlinellu yr union le i osod y darnau
bach hefo pensil a gludo.
Peidiwch digalonni os yw’r
darnau papur yn benderfynol o
neidio o gwmpas.
Mae rhoi y papur ar flaen pin
(neu rhywbeth pigog tebyg) reit
handi i symud darnau ac mae
posib hefyd eu llorio hefo pin ar
ddarn o bolystyrene (gwaelod
pizza siop). Cofiwch orchuddio
cefn y toriadau â glud i’r ymylon
(digon ond dim gormod) cyn
gwasgu’r siapiau i’w lle.
Hwyl hefo’r torri a’r
gludo a’r clirio a ddaw yn
ei sgil.

‘Clock Lodge’, Nannau

Bwthyn yr Efail, Y Golff

Efallai bydd cyfle i ‘Lygad
y Dydd’ gyhoeddi ambell
un o’r goreuon a ddaw i
mewn.
Dyma enghreifftiau eraill
o gardiau → → →
Bwthyn yr Efail a Garth
Bleuddyn ar werth a
chardiau ‘Clock Lodge’.
Llygad y Dydd MAI 2020
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Garth Bleuddyn, gyferbyn â Cloc Lodge
Llygad y Dydd MAI 2020

Clwb Rhedeg

1:39:29 gan dorri record y cwrs i
ferched.

yn 10fed Peter Nicholls, 11eg a Neil
Grant am gwblhau’r ras i Glwb y Geifr.

Ras yr Aran - 14.03.2020

Yn y gystadleuaeth y ‘Triban’ Richard
Roberts o Glwb Eryri enillodd, gan
gwblhau y tair ras mewn 3:26:39.

Er y tywydd garw, mae lle i ddiolch i’r
rheiny sydd yn gwirfoddoli i stiwardio
yn ystod y gystadleuaeth. Dydy hi ddim
yn hawdd, ac mae llun Aled Thomas,
Bontnewydd yn dangos pa mor
anffafriol oedd y tywydd. Heb y
gwirfoddolwyr yma ni fyddai y ras yn
gallu digwydd! Halen y ddaear pob un
ohonynt !

H

on oedd y 3edd ras yn y
gyfres o dair ras
Meirionnydd, yn dilyn ‘Ras yr
Obell,’ a ‘Tarren Hendre’ ar
ddechrau’r flwyddyn, ac yn
cynnwys cymal cyntaf
Pencampwriaeth Rasio ‘Mynydd’
Prydain, UKA.
Er bod yna dipyn o amheuaeth os
byddai’r ras yn digwydd o gwbwl,
mentro oedd ei hanes hi, gan ddilyn
canllawiau y llywodraeth, a
meddwl faint fyddai ddim eisiau
cymryd rhan! Ar ben hyn roedd
bore’r ras yn eithaf tywyll, gyda’r
rhedwyr a’r marsialiaid yn ei chael
hi’n ddigon anodd gweld ymhell.
Roedd yna law trwm a gwyntoedd
cryfion o dros 40 milltir yr awr
hefyd ! Roedd hi’n wlyb eithriadol o
dan draed.
Eto daeth 312 i fentro ar y ras 10
milltir, 3,000 troedfedd, gyda Finlay
Wild, Lochaber AC, yn ennill y ras
yn y Bencampwriaeth Brydeinig
mewn 1awr 25 munud a 22 eiliad.
Enillydd ras y merched oedd Hannah
Horsburgh, Keswick AC, mewn
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Roedd yna ddeg o glwb y Geifr yn rasio
yn y ras gyda Gwion Roberts o
Ddolgellau y cyflymaf ohonynt wrth
iddo orffen mewn amser o 2:01:30 a
gorffen yn 6ed dros y tair ras. Daeth
Rhys Davies yn 7fed dros y tair ras, Ben
Wells, Adam Preston, Brithdir yn 9fed
dros y tair ras, Dylan Evans yn 8fed
dros y tair ras, Greg Wasinski, Dr Juliet
Edwards, Llanfachreth, Glyn Rowlands

Ras y Gader - 16.05.2020
Siom enfawr oedd gorfod gohirio y ras
am eleni, a hynna ar achlysur dathlu 30
mlwyddyn ers i’r ras gael ei chynnal, a
hynna ar gais Yswirwyr y ras. Bu hyn
yn siom i’r cystadleuwyr heb os, ac
hefyd yn ergyd i fasnachwyr y dref
sydd yn elwa yn flynyddol o’r ras
yma.
Bydd pawb oedd wedi meddwl
rhedeg y ras, ac wedi cofrestru, yn
cael eu derbyn i ras y flwyddyn nesaf,
ar 22 Mai 2021.

Aled Thomas [Ras Yr Aran]
LLun : Trwy garedigrwydd Stephen Wilson
www.granddayoutphotography.co.uk
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Meddyliwch am y trefnydd druan, sef
Grahame Stringer; bu’n rhaid iddo
ohirio’r ras gyntaf iddo fo ei threfnu
yn ôl yn 2001 oherwydd melltith y
‘Traed a’r Genau’ a’i ras olaf eleni
oherwydd y melltith Covid-19.
Eironig ynte !!
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Cystadleuaeth: Blodau'r Gwanwyn
3

2

1

D

yma luniau o flodau gwyllt a
llwyni’r Gwanwyn. Tynnwyd y
lluniau yn y cloddiau rhwng Ysgol
Llanfachreth, heibio i Ddoluchadda,
Cae Glas ac i fyny i Gae Lleci rhwng
1af o Ebrill a dechrau mis Mai. Beth
am enwi pob un ohonynt (yn
Gymraeg wrth gwrs) ac anfon eich
atebion at y golygydd? (manylion ar
dudalen 2) Gwobr i’r enillydd!
Y Cynghorydd Peredur Jenkins
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Holiadur Iaith Gwynedd –
dweud eich dweud

T

ra bod cyfnod anodd ac ansicr
o’n blaenau oherwydd argyfwng
Coronafeirws, mae Menter Iaith
Gwynedd yn edrych ymlaen i’r
dyfodol ac eisiau barn y cyhoedd
wrth gynllunio ei rhaglen waith.
Wrth weithio i gynyddu’r defnydd o’r
iaith yng nghymunedau Gwynedd, mae
Hunaniaith -Menter Iaith Gwynedd - yn
cynnal arolwg er mwyn cael barn y
cyhoedd am yr hyn y dylid ei wneud er
mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn
y sir.
Fel y sir sydd â’r ganran uchaf o
siaradwyr Cymraeg, mae gan Wynedd
rôl allweddol i’w chwarae yn ffyniant a
dyfodol yr iaith.
Pwrpas Hunaniaith ydi hyrwyddo a
chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn
teuluoedd, plant a phobl Ifanc ac mewn
cymunedau ar draws y sir drwy gynnal
prosiectau, gweithgareddau a
chydweithio gyda grwpiau, sefydliadau
ac ysgolion.
Mae’r fenter iaith yn awyddus i gasglu
syniadau newydd am yr hyn yr hoffent
ei weld yn ystod cyfnod anodd y
coronafeirws yn ogystal a’r dyfodol ac
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am gyflwr a defnydd o’r Gymraeg yng
nghymunedau Gwynedd.
Dywedodd Dafydd Iwan, Cadeirydd
Hunaniaith: “Gan mai prif rôl
Hunaniaith yw hyrwyddo’r Gymraeg
yn y gymuned, rydan ni yn awyddus i
gael barn a syniadau pobl Gwynedd am
yr hyn y dylid ei gynnwys yn rhaglen
waith y dyfodol.
“Rydan ni am gael gwybod pa fath o
brosiectau a gweithgareddau y dylid eu
blaenoriaethu, sut all Hunaniaith
wneud y defnydd gorau o arian i hybu’r
Gymraeg a beth yw barn y cyhoedd ar
rôl menter iaith fel Hunaniaith? Mi
fyddwn i’n annog unrhyw un sydd am
weld yr iaith yn ffynnu yng Ngwynedd i
ddweud eu dweud.”
Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, yr
Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n
gyfrifol am y maes:
“Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn
rhai heriol iawn oherwydd yr argyfwng
coronafeirws. Gyda nifer o
ddigwyddiadau a gweithgareddau
wedi gorfod cael eu canslo neu eu
gohirio, mae Hunaniaith yn awyddus i
gasglu syniadau trigolion ar gyfer y
dyfodol.
Mae mwyafrif o drigolion Gwynedd yn
siarad Cymraeg felly rydan ni eisiau
gwybod mwy am ddefnydd pobl o’r
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iaith Gymraeg yn ein cymunedau. Rydan
ni am weld lle gallwn ni wella yn ein rôl
i ddiogelu a thyfu’r iaith yng Ngwynedd.
“Hoffwn annog pawb i lenwi’r arolwg
byr. Bydd eich sylwadau o help mawr i
ni wrth gynllunio i’r dyfodol.”
I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i
www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori
- bydd yr holiadur ar
agor tan 26 Mehefin
2020.
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Y Golofn Farddol

Taith Mary Jones yn Abergeirw

M

M

ae hi'n ugain mlynedd ers
colli fy nhad, Tomi Price Y
Glyn, a fu farw ar 9fed Mai 2000. I
gofio hynny, dw i am gynnwys un o
fy hoff gerddi ganddo sef Ar
Groesffordd yr Efail a sgwennodd
tua'r flwyddyn 1944 wrth i'r Ail
Ryfel Byd dynnu tua'i derfyn. Cerdd
atgofus a hiraethus ydy hi am hogia
ifanc y dre a'r cylch yn ymgasglu
wrth "y groesffordd fwyn" ar
waelod y Bont Fawr yn Nolgellau
cyn y rhyfel, yn cael hwyl a
gwrando ar hanesion ei gilydd ar ôl
diwrnod o waith caled. Mae'n
cyferbynnu sŵn canu a chellwair y
bechgyn â mudandod y lle ar ôl
iddynt fynd i ryfel a pheidio â
dychwelyd, a "murmur Wnion yn
fôr o gŵyn" wrth i'r afon hithau
alaru ar eu hôl.
Byddai fy nhad wedi bod tua thair-arhugain oed ar y pryd ac mae'n bur
debyg ei fod yn adnabod llawer o'r
bechgyn a arferai ag ymhél wrth
waelod y bont yn dda. Arferai efail â
bod yng nghyffiniau caffi'r Hen Efail
heddiw ac roedd yno hefyd gaffi adeg y
rhyfel o'r enw Efail Fach, ble byddai'r
hogia efallai wedi cwrdd. Cerdd
amserol iawn hefyd o ystyried ein bod
yn cofio a dathlu 75 mlynedd ers
trechu'r Almaenwyr a diwedd y rhyfel
yn Ewrop (VE Day fel y dywedwn) AR GROESFFORDD YR EFAIL
Cyrchfan ieuenctid ymhell cyn co’
Trigolion hynaf y dawel fro,
Difyr y cwmni ar fron yr hwyr
’Rôl diwrnod gwaith a’i ludded llwyr,
Hanesion y fro neu hwyliog gân
A doddai i sŵn yr Wnion lân,
A phawb yn uno mewn cytgan clir
A’i eco yn atsain dros y tir.
Daeth galwad daer ar feib y wlad,
Creulon fu’r ysgar ar groesffordd fad,
Ni ddychwel yno ond cwynfan gwynt
Hwythau yn filwyr ar estron hynt.
Darfu mwynderau’r hwyrnosau drud
Aeth croesffordd yr Efail yn fangre fud,
Y cwmni difyr yn profi loes
A’r dawel fro yn derbyn croes.
Diflannodd seiadau’r groesffordd fwyn
A murmur Wnion yn fôr o gŵyn,
Try’r newydd oes i’w chynddeiriog hynt
A dwys yw’r atgo’ o’r dyddiau gynt.
Os oes angen copi o gyfrol
farddoniaeth fy nhad arnoch, mae
gennyf nifer ar ôl ‑ ffoniwch 01341
422094 neu e-bostiwch
gwerfyl.price@btinternet.com - a
gallaf anfon un yn y post atoch.
Tan tro nesa'

ae'r mwyafrif wedi clywed hanes Mary Jones yn cerdded pum milltir ar
hugain o Lanfihangel y Pennant i'r Bala i brynu Beibl amser maith yn
ôl. Dyma hanes Mary Jones arall oedd yn cerdded oddeutu deuddeg milltir
bob dydd yn dosbarthu llythyrau yng Nghwm Abergeirw.
Deuai o Hermon yn y fan gyda phostman o Ddolgellau gan ddisgyn wrth
Nyrsffawydd, a thua unarddeg o'r gloch cychwynnai am Gwmhesgen, dringo
wedyn dros y gefnen i Dwrmaen, yna i Brynllin, Pantglas, Brynygath,
Beddycoediwr, Tyddyn Mawr,
Hafodfraith a Chwmheisian Uchaf, Ganol
ac Isaf ac adref i'r Doladd erbyn pump o'r
gloch.
Galwai postman o Ddolgellau heibio'r
Doladd i gario'r llythyrau oedd i'w postio
yn ôl i'r dref.
Dynes fechan o gorff oedd Mary Jones,
ond cerddai'r llwybrau o'r naill fferm i'r
llall yn ddygn iawn ar bob tywydd. Roedd
yn adnabod pawb yn y cwm a gwyddai
ddyddiad pen-blwydd pob un - o'r hynaf
i'r ieuengaf.
Cofiaf yn dda un dydd Nadolig - ie 'roedd
post ar ddydd Nadolig yr adeg honno - a
hithau yn eira a lluwch mawr a Mary
Jones yn galw ym Mhantglas ganol y
pnawn. Aeth ymlaen am Frynygath, ond
dychwelodd ymhen ychydig i ofyn a oedd
cerdyn post i Gomer Roberts ymysg ein
llythyrau. "Na," meddai fy nain wrthi.

Llun drwy garedigrwydd Rhian Roberts

'Roedd y cerdyn post yn atgoffa Gomer Roberts o Gyfarfod Misol yn rhywle, a chan
fod Mary'n ymwybodol o'r gynnwys, ceisiodd fy nain ei pherswadio i ddweud wrth
Gomer Roberts gan na fyddai ddim dicach. Ond na, mynnodd fynd yn ôl i Frynllin,
ac yna i Frynllin Bach, oedd yn adfail, a lle 'roedd wedi aros i wisgo ei thrywsus
oel. Cafodd y cerdyn ar lawr. Galwodd heibio Pantglas gyda'r newydd; 'roedd wedi
pump o'r gloch erbyn hynny a hanner ei siwrnai arferol o'i blaen wedyn.
Tybed nad yw ei hymdrech a'i dyfalbarhad hithau yr un mor arwrol â'r ferch o'r un
enw? Dyma un a fu yn gwasanaethu'r Cwm yn gydwybodol a gonest am
flynyddoedd, boed law neu hindda, a mawr oedd parch y trigolion tuag ati.
GJ

Gwerfyl
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Y Ddiweddar Greta Price
- gynt o Dyddyn Garreg

B

u farw Greta Price ar y 1af o Fai,
yng nghartref Garth Owen,
Llandysul, yn 60 mlwydd oed.
Roedd yn ferch annwyl y diweddar Elin
a Iorwerth a llysferch y ddiweddar
Mary, chwaer hoff John, Nona, Lena,
Edna, Peter a’u teuluoedd, nith i Mrs.
Beti Rowlands, Llys Cymmer.
Roedd gwasanaeth angladdol i’r teulu
agosaf yn Amlosgfa Aberystwyth ar y
14eg o Fai dan ofal y Parch. Patrick
Slattery.
Fel ardal anfonwn ein cydymdeimlad
cywiraf â chi oll fel teulu yn eich
profedigaeth. Talwyd teyrnged i Greta
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gan y Parchedig Patrick Slattery, a
chyfeiriodd at y cymorth a gafodd i
baratoi'r deyrnged gan chwaer Greta,
Nona.

phersonoliaeth yng nghôf pawb
ohonom.

Cafodd Greta ei geni gyda’r anabledd
‘Down’s Syndrome’, a bu angen gofal
dwys arni drwy gydol ei hoes. Mi roedd
Greta yn berson hoffus a phawb yn hoff
ohoni. Roedd ganddi gymeriad
arbennig ac yn gryf ei meddwl, fe
roddai ei hun yn gyntaf, bob amser yn
enwedig os byddai melysion neu
gacennau ar gael. Fe fyddai’n hoff o
fynd yn y car i gael hufen iâ neu fag o
chips, neu weithiau y ddau. O achos ei
hanabledd, a'r gofal oedd angen i’w
chadw’n saff, fe dreuliodd ei bywyd
mewn aml i gartref gwahanol, gan
gychwyn yng Nghaersws, wedyn bu
mewn cartrefi o fewn Gwynedd.

Geiriau o Gysur gan Y Parchedig
Patrick Slattery

Unarddeg mlynedd yn ôl i Gorffennaf
yma, fe gafwyd cartref arbennig iddi,
sef Garth Owen, ar bwys Llandysul. Yno
cafodd pob gofal yr oedd ei angen. Fe
ymgartrefodd Greta yng Ngarth Owen
yn fuan iawn, a hwn fyddai ei chartref
am weddill ei hoes.
Cafodd Greta iechyd eitha da drwy
gydol ei hoes, ond yn ystod y misoedd
diwethaf, fe ddirywiodd ei hiechyd gan
waelu’n araf.
Roedd Greta yn hoff iawn o chwarae
castiau. Rydan yn cofio am rai o’r
castiau roedd yn eu gwneud, gwneud
llygad bach yn ddistaw, ac eistedd ar y
soffa fraich yn fraich, tapio cefn rhyw
unigolyn wrth ei gyfarch. Dwi’n siŵr
fod llawer o enghreifftiau eraill o’i
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Cwsg yn dawel Greta fach. “Gwyn dy
fyd”.

Diolch i Nona am deyrnged hyfryd i
Greta sydd wedi atgoffa chi o rai o
rinweddau Greta, fel ei chariad at
fywyd, ei hiwmor a'i chyfeillgarwch.
Cofiwch, gwasanaeth o ddiolch yw hwn
am fywyd Greta, mae’n addas a phriodol
i fod yn drist wrth ffarwelio ag un oedd
mor annwyl, ac yn hoffus gan bawb
oedd yn ei hadnabod. Felly, peidiwch ag
anghofio’r atgofion melys a’r
amseroedd hapus yng nghwmni Greta.
Mae gan bob un ohonoch chi atgofion
melys amdani, ei chyfeillgarwch, ei
gwên, ei hiwmor. Diolch i Dduw am yr
atgofion hyn. Mae hi wedi gadael
rhywbeth pwysig ar ei hôl, sef ei
chymeriad, a’i chyfeillgarwch cariadus.
Pethau na all arian eu prynu. Peidiwch,
anghofio hyn, “I fyw ymlaen yng
nghalonnau'r rhai sydd dal yma, yw
peidio â marw”. “To live on in the hearts
of those left behind is not to die”.
Trysorwch eich atgofion.
Mae Greta wedi croesi o’r byd tymhorol
hwn a’i phoen a dioddefaint at y bywyd
tragwyddol. Mae hi wedi newid ei
chroes am goron y bywyd tragwyddol.
Mae hi yn awr mewn hedd ac yn ddiogel
yn nwylo Duw yn y nef. Diolch i Dduw
am ei bywyd hir ac anrhydeddus. Trwy
ein ffydd ‘da ni’n credu mai hi mewn
heddwch gyda Duw yn y nef.
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Criced
Mr Criced Dolgellau Gareth Lanagan

Symudais i weithio i'r Coleg yn Nolgellau yn
2013 fel darlithydd maths. Ar y pryd
roeddwn yn chwarae i Glwb Criced
Llandysul ac yn byw yn Aberystwyth. Ar ol 2
flynedd, symudais i chwarae i'r clwb yn
2015 a wedi mwynhau'r arw bod yn rhan o
glwb cymunedol o safon.
> Faint oedd eich oed yn cychwyn chwarae
ac yn lle. Atgofion cyntaf o chwarae?
Chwaraeais fy ngêm gyntaf yn 9 mlwydd oed
yn y Barri. Chwaraeais fy ngêm gyntaf i'r
oedolion yn 11 mlwydd oed. Fy ngêm gyntaf
Gareth mewn gêm yma ar y Marian 2019
rwy'n cofio cael wiced un o fawrion yr ardal
gyda phêl sâl iawn!
gweld y menywod yn chwarae yng Ngherddi
Sofia yn 2018 a gweld ein tı̂m dan 11 yn
> Pwy ddysgodd chi chwarae'r gêm yn
maeddu mawrion Porthaethwy ar ddiwedd
bennaf pan yn iau, ac yn ddiweddarach?
tymor diwethaf.
Mae gennyf frawd a thad oedd yn hapus i

Gareth tu allan i’r Pafiliwn Criced

Y

n dilyn cyfweliad gydag arwr
rygbi’r Gogledd yma yn ein rhifyn
diwethaf, sef Tom Hughes o Ryd-ymain, tro criced yw hi yn y rhifyn
yma, ac nid oedd rhaid meddwl yn
galed iawn am enw unigolyn sydd yn
rhagori yn y maes yn yr ardal. Mae
Gareth Lanagan yn gadeirydd y clwb,
yn hyfforddwr ac yn gapten ar y tîm
lleol yma yn Nolgellau. Os cofiwch yn
ôl i rifyn 4 Rhagfyr 2018, adroddodd
Llygad y Dydd hanes Gareth yn ennill
anrhydedd go arbennig, sef
“Gwirfoddolwr y Flwyddyn” yng
Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.
Hynny am ei wasanaeth di-flino i’r
gamp yma yn Nolgellau a’r Gogledd.
Mae’r clwb wedi datblygu yn sylweddol dros
y blynyddoedd diwethaf dan ei
arweinyddiaeth, yn enwedig yr adrannau
iau, ac mae wedi cyflwyno’r gamp i
gynulleidfa newydd, gan ddechrau tı̂m
merched ac agor y gamp i rai ag anableddau.
Mae yn angerddol dros y gamp a’r
datblygiadau yma, ac yn hyrwyddo’r iaith
Gymraeg wrth wneud hynny. Ei ddymuniad
yw gweld yr ieuenctid y mae yn eu hyfforddi
yn cymryd ei le yn y tı̂m cyntaf yma yn
Nolgellau. Mae o’r farn fod criced yn gamp
sydd wedi rhoi cymaint iddo, ac mae o eisiau
i eraill gael yr un cyfleoedd ag o.
Felly dyma ychydig o holi arno, gan fod
ganddo funud prin i’w sbario yn ystod y
felltith yma sydd arnom:
> Ers faint rydych chi wedi bod yn aelod o
Glwb Criced Dolgellau?

chwarae criced a dysgais popeth roeddwn
yn gwybod trwy chwarae gyda nhw ar y
parc. Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn ffodus
i chwarae gyda dau chwaraewr tramor yn
Talor Williams ac Eric Herbert. Hefyd, wedi
dysgu lot o fawrion y clwb fel Pat Jefferson,
Phil Leeds, John Mills, Mike Owen ac Aled
Owen.
> Pa leoliad ydych yn hoff o faesu, neu pa rif
yn y rhestr batio oeddech chi gan amlaf?
Rydw i'n caru maesu ac yn hoffi unrhyw
leoliad os dwi'n cael y cyfle i redeg o
gwmpas. Efallai maesu yn y slips gan bod
cyfle i ddal llwythi o beli. Os dwi'n cael batio,
dwi'n digon hapus i fatio unrhyw le yn y

> Oes yna unrhyw agwedd o'r clwb sy’n rhoi
boddhad mawr i chi: gwelliannau, datblygiad
y clwb, yr ifanc, clwb cynhwysol (inclusive)
ac ati?
Datblygiad y clwb yw'r boddhad mwyaf.
Gweld yr holl adrannau'n datblygu a
gwahanol adrannau yn tyfu. Ein nod fel clwb
yw fod pawb o fewn ein cymuned yn gallu
chwarae criced. Mae gennym gwpl o
adrannau i ddatblygu cyn gwireddu'r nod
yma.
> Oes gennych gyngor i blant ifanc sydd yn
cychwyn chwarae’r gêm?
Criced yw'r gêm orau sy’n rhoi profiadau
bythgofiadwy. I'r bobl ifanc yna sydd ddim y

Datblygiad Tîm y Merched yn Nolgellau, (Gareth reit yn y cefn)

chwech uchaf.
> Be ydi'r drefn ar ddiwrnod gêm griced?
Pwy sy’n paratoi pethau?
Gan fy mod i'n byw yn Aberystwyth, rwyf fel
arfer yn gadael y tŷ am tua 9 y bore i
gyrraedd mewn pryd am gemau. Naill ai i
ymarfer cyn y gêm neu i deithio i gemau i
ffwrdd. Phil Leeds a John Mills sydd yn
gwneud yr holl waith ar y llain. Rydym yn
ffodus iawn fel clwb o'r holl wirfoddolwyr
gyda phawb yn gwneud eu rhan nhw.
> A ydych yn gwneud rhyw baratoi anarferol
cyn gêm ?
Mae'r bois yn mwynhau'r ffaith
fy mod i'n rhedeg o gwmpas
y cae cyn ac ar ol y gêm. Prin
iawn i mi gael cwmni ar y
rhediad o gwmpas y cae!

mwyaf naturiol o ran criced, gall gwaith
caled ddatblygu chwaraewyr yn rhai o safon.
Trwy'r gêm hyfryd yma rwyf wedi chwarae
ar draws y byd a gwneud ffrindiau ar draws
y wlad yma hefyd. Nid oes gêm yn dod yn
agos i'r gêm hyfryd yma!
Diolch Gareth, a phob lwc i chi a’r clwb am
ddyfodol llwyddiannus!
Braf yw cydnabod ein hadran menywod
llwyddiannus a hefyd aelodau benywaidd
ein pwyllgor. Diolch i Bernie Conneely
(Cynrychiolydd menywod), Shan
Humphreys (Cynrychiolydd rhieni) a Claire
Kings (Swyddog Lles) am eu holl waith
caled.
(Lluniau: Rod Davies)

> Uchafbwynt o'r adeg yr
ydych wedi bod yn chwarae'r
gem/hyfforddi/ neu rôl arall
i Clwb Dolgellau neu glwb
arall (neu i’ch gwlad)?

Clwb Criced Dolgellau - Gareth ar y chwith - rhes flaen
Llygad y Dydd MAI 2020

Braf yw gweld nifer o
uchafbwyntiau yn ystod fy
amser gyda'r clwb. Braf oedd

24

Llygad y Dydd MAI 2020

