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'Anrhydedd' Maer Dolgellau

Y

Cynghorydd Delwyn Evans, gafodd ei ethol
yn faer Dolgellau, a hynny am y seithfed tro.
Ai record yw hyn?! Gw. tudalen 24.

Cymuned yn cofio

Rhianwen Pugh, llun gan Heledd Roberts

Cerddorion ifainc ein bro dan glo

M

ae'r cyfnod hwn wedi bod yn anodd i bawb
ac yn arbennig felly i'n cerddorion ifainc,
sydd wedi gweld gwaith y dyfodol agos yn
diflannu o flaen eu llygaid.
Cafodd Llygad y Dydd gyfle i sgwrsio gyda thri
ohonynt, a diolch iddynt am gytuno i rannu eu
profiadau.
Ceir hanesion y tri ar dudalen. 4.

Y

gymuned yn ymgasglu i arwyddo Llyfr
Cydymdeimlo er cof am Iwan Llwyd Foulkes
ym mhorth Capel Ebeneser, Dinas Mawddwy.
Mae'r ardal yn awyddus i ddangos eu
cydymdeimlad a'u cefnogaeth i'w deulu, er
gwaethaf amgylchiadau anodd y cyfnod hwn o
ymbellhau cymdeithasol.
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Lluniau: Rhaid i ffotograffau fod o
ansawdd uchel (jpg >=300 dpi), a’u
derbyn drwy e-bost. Rhaid i chi gael
caniatâd rhieni i enwi plant sy'n
ymddangos mewn lluniau.
Rhaid cael caniatâd y ffotograffydd!
Dylid rhoi enw a chyfeiriad, rhif ffôn a
chyfeiriad e-bost ar bob cyfraniad at
gynnwys Llygad y Dydd. Cedwir yr hawl
i olygu cyfraniadau. Mae croeso i
Newyddion, Teyrngedau, Gohebiaeth,
Cyfarchion, dyddiadau i’r Dyddiadur,
Cyhoeddiadau a Hysbysebion.
Manylion Tanysgrifio ar ein gwefan,
neu cysylltwch!
E-bost ar gyfer hysbysebion:
hysbyseb@llygadydydd.cymru

Gair o'r Gadair
Mae tymor yr haf wedi dod, ond nid y
tywydd gogoneddus a gawsom ni ym
misoedd Ebrill a Mai, gwaetha’r modd.
Doedd dydd Sant Swithun eleni ddim yn
argoeli’n dda am y 40 niwrnod nesaf - os
coeliwch y traddodiad - glaw!

Llenwch y ffurflen HEDDIW!

Mae dyfodol ein pobl ifanc yn y cyfnod clo
yma yn destun sawl sgwrs, dw i’n siŵr, ar
aelwydydd ein cymunedau gyda
chanlyniadau TGAU, Lefel A ac ati allan o
ddwylo’r myfyrwyr eleni. Pob lwc i chi
Yn ôl gwybodusion, mae enw Sant
gyd. Rhaid i ni hefyd longyfarch pob un
Swithun yn gysylltiedig â darogan y
sydd wedi llwyddo mewn colegau a
tywydd, a beth sydd well gennym ni’r
phrifysgolion, a gobeithio y bydd eu
Cymry na thrafod hynny yn de! Mae dros gyrfâu yn rhai llwyddiannus, er y pryder
40 o eglwysi yn Lloegr wedi eu cysylltu
sydd ar hyn o bryd. Gobeithio bydd y
gyda Swithun, a fu'n esgob Einglcyfweliad gyda Dafydd Ywain yn rhifyn y
Sacsonaidd yng Nghaerwynt (Winchester) mis hwn yn ysbrydoliaeth i bawb.
ac a fu farw yn 863 Oed Crist. Parheir i
Ond fel mae Llinos Rowlands yn ei
goffáu Sant Swithun ar ei ddydd gŵyl, 15
ddweud yn ei herthygl “mae’n sodlau ni’n
Gorffennaf. Mae’r ymadrodd yma yn
tyllu’n ddwfn i’r ddaear a dim ffiars o
Gymraeg - ond oes yna un lleol?
beryg y byddwn yn ildio. Mae 'na fyd go
Os bydd dŵr ar ruddin Swiddin
wahanol allan ‘na rŵan ac mae’n rhaid i ni
Deugain dydd o ddŵr fydd wedyn
weithio gyda’n gilydd i oroesi.” Mae’r
Os bydd gwen ar wyneb Swiddin
beirdd wedi bod yn brysur yn edrych nôl
Deugain dydd o wres a ganlyn.
ac ymlaen ac mae colofn Gwerfyl yn donic
fel arfer.
I drigolion yr ynysoedd hyn, gyda
thywydd cyfnewidiol parhaus, mae’r
Mae gennym holiadur byr y dymunwn ni
tywydd yn bwnc diddorol a thrafod
chi ei gwblhau, os nad ydych wedi ei
rheolaidd arno am resymau amlwg. Mae
gwblhau eisoes, er mwyn gweld a yw’r
gwyddoniaeth digon dibynadwy'r cyfnod
papur yn dal i blesio ac a oes lle i wella,
hwn yma wrth i’r llif jet sefydlogi gan
ynghyd â chanfod ymateb i'r rhifynnau
olygu bydd gwasgedd isel neu uchel yn
digidol diweddar. Bydd eich ymatebion yn
parhau am gyfnod hir, felly mae 'na
gymorth i ni gynllunio at y dyfodol.
'chydig o wirionedd yn yr hen goel!
Dyma’r ddolen i’r holiadur :<https://www.surveymonkey.co.uk/r/QS
Mae darogan beth ddaw i’n rhan fel pobl
9G2KW>
yn parhau i’n diddori o genhedlaeth i
genhedlaeth ac o safbwynt Llygad y Dydd
Cofiwch mai eich papur chi yw hwn, felly
mae cais i chi danysgrifio unwaith eto er
gyrrwch nodyn atom ni drwy’r holiadur,
mwyn sicrhau parhad y papur.
neu mewn dull arall i fynegi’ch barn.
11 rhifyn am bris 10 - Bargen!

Proc i'r Llygad
Pryfociwr Gwlad y Gân

Dyma deimladau hen ganwr o ganol y ganrif ddiwethaf.
Ro’n i’n digwydd gwrando ar raglen Shân Cothi ar y radio pan glywais Gôr Merched
Telyn Teilo, a meddwl i mi fy hun: “Fel hyn mae canu go iawn!” Meddwl yn ôl wedyn i’r
Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst a chofio Côr Cymysg o Lundain yn creu sain
hyfryd.
Pan yn hogyn ifanc roeddwn yn hoff o wrando ar gantorion opera ac oratorio. Roedd
cyfoeth lleisiol a gwybod sut i gynhyrchu llais yn bwysig iawn yn y dyddiau hynny, ond
heddiw mae’n ymddangos bod lleisio ‘rhywsut rhywsut’ yn plesio. Hoffwn yn fawr pe
medrwn innau fwynhau’r sain aflafar a’r geiriau hynod o wael, a thrio derbyn mai
dyma mae ein plant a phobl ifanc yn ei glywed o hyd. Ond rwy’n ei chael hi’n anodd.

Cymdeithas y Dydd sydd wedi
cynhyrchu'r papur hwn ac sy'n cymryd
cyfrifoldeb amdano. Criw o
wirfoddolwyr o ddalgylch y papur sydd
wedi ffurfio Cymdeithas y Dydd.
Croesewir aelodau newydd!
Nid yw'r golygyddion o
angenrheidrwyrdd yn cytuno ag
unrhyw farn a fynegir yn y rhifyn.

Byddaf yn gwrando ar ein corau ym mhob Eisteddfod ac
Dymuna pwyllgor
mae sain sioe gerdd yn treiddio drwy’r corau plant a’r corau Cymdeithas y Dydd
ieuenctid bron i gyd, ac i raddau, i’r corau hŷn hefyd erbyn
ddiolch i'r canlynol
hyn. Golyga hyn bod y sain yn cael ei wthio yn lle ei
am eu cefnogaeth
gynhyrchu cyn ei anfon allan.
Does dim posib newid y sefyllfa drist hon hyd y gwelaf, ond
byddai’n hyfryd pe bai ein pobl ifanc yn cael cyfle i wrando
ar yr holl gantorion ifanc bendigedig (sydd ddim yn
gwthio’r llais) sydd yng Nghymru heddiw.
Oes rhywun yn cyd-weld â mi?
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a'u rhoddion
caredig:
Nesta Wyn Jones
Geraint Rees
Helen a Bedwyr
Williams
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Hanes y plygu glin

hyn, ond gallwch fentro fod y perchnogion yn ymwybodol iawn
o ffrwyth eu llafur. Yn yr un modd gwnaeth rhai o’n stadau arian
mawr allan o blanhigfeydd siwgr neu dybaco lle'r oedd
ae’n rhaid cyfaddef y bu'n braf gweld pêlperchnogaeth caethweision yn hollol greiddiol. Adeiladwyd
droed yn dychwelyd. Er, dydy o ddim yr un
y Penrhyn ar draul bywydau’r caethweision, a doedd gan
fath! Wnaiff gwacter y teras a sŵn cyfrifiadur y dorf ddim Castell
Pennant, Arglwydd Penrhyn, fawr o barch i’r Cymry a weithiai
fy nghyffroi gymaint rywsut. Dros y misoedd diwethaf bu'n yn ei chwareli chwaith. Does dim ond rhaid i chi feddwl am
braf gweld pêl droedwyr, yn eu segurdod yn cymryd rhan
enwau cricedwyr o India’r Gorllewin i weld y dylanwad Cymreig
mewn gwleidyddiaeth. Megis achos Marcus Rashford a
– Lloyd, Richards...

M

chinio am ddim i blant Lloegr, a’r chwaraewyr yn ‘penlinio’
cyn pob gêm.
Mae’r penlinio wedi codi o ymgyrch Black Lives Matter yn dilyn
llofruddiaeth George Floyd gan heddwas yn Minneapolis.
Llofruddiaeth erchyll a welsom ar ein sgriniau teledu. Ond mae
gwreiddiau ‘penlinio’ yn mynd yn ôl i 1965,
pan arweiniodd Dr Martin Luther King dorf
mewn gweddi yn Selma, Alabama ar ôl
iddynt gael eu harestio am orymdeithio heb
ganiatâd. Protest oedd hon, gyda llaw, am
hawl i bleidleisio! Flynyddoedd yn
ddiweddarach defnyddiodd Colin
Kaepernick yr un ystum wrth i’r Stars and
Stripes gael ei chwarae cyn gêm bêl-droed
Americanaidd.
Mae’r ffaith bod y brotest yn Selma am yr
hawl i bleidleisio yn dweud llawer wrthym.
55 mlynedd yn ôl roedd duon America yn
brwydro am rywbeth mor elfennol â
phleidlais!

Mae symbol penlinio hefyd i’w weld mewn darlun o gaethwas o
1780. Darlun a ddefnyddiwyd gan yr ymgyrch i ddileu
caethwasiaeth yn yr 1800au. A dyna ni wreiddyn y cyfan –
caethwasiaeth. Y miloedd a gafodd eu herwgipio o’u cartrefi yng
ngorllewin Affrica a’u cludo i weithio fel caethweision yn
nhrefedigaethau ‘y byd newydd.’ Fedrwn ni ddim amgyffred y
peth heddiw, ond roedd gan ein cyndadau ran yn y broses yma.
Brethyn wedi’i wehyddu a’i bannu yng Nghymru oedd yn dilladu
rhai o'r caethweision, ac wrth gwrs roedd gan Ddolgellau ran
bwysig iawn yn y diwydiant gwlân. Does wybod a oedd
gweithwyr cyffredin y pandai a’r ffatrïoedd yn ymwybodol o

Dilewyd caethwasiaeth, ond parhaodd hiliaeth ac fe bery tan
heddiw. Gwaetha’r modd mae o’n fyw ac yn iach hyd yn oed yma
yn Nolgellau. Efallai nad yw’n amlwg fel yn nhaleithiau’r de yn
yr Unol Daleithiau, ond mae o yma dan yr wyneb. Mi welwch yn
eich papurau newydd y drip, drip bach dyddiol. Mi welwch ar y
gwefannau cymdeithasol, ac onid hiliaeth
sy’n rhan greiddiol o Brexit? Tyfais innau
fyny fel llawer un arall yn gwylio
rhaglenni fel Rising Damp a Till Death Us
Do Part. Rhaglenni sydd ddim yn
dderbyniol bellach wrth gwrs, ond mae’r
niwed wedi’i wneud ac yn cael ei
drosglwyddo o genhedlaeth i
genhedlaeth.
Mae wedi fy nychryn faint o bobl sydd
wedi camddehongli Black Lives Matter, ac
yn taro nôl efo ‘mae pob bywyd yn
bwysig.’ Wrth gwrs bod pob bywyd yn
bwysig, ond ar hyn o bryd yn ein
cymdeithas dydy bywydau’r duon ddim
yn cael eu trîn yn gyfartal.
Pan fydd gan rywun broblem, boed honno efo alcohol, cyffuriau,
gamblo neu beth bynnag, cam pwysig iawn er mwyn gwella ydy
cyfaddef fod problem yn bodoli. Teimlaf mai yma rydym ni fel
cymdeithas efo hiliaeth. Rhaid cydnabod y broblem a dysgu’r
hanes i’n plant; y cam a wnaed, y troseddu a fu, a’r rheibio a’r
ysbeilio a wnaed yn y gorffennol yn enw Ymerodraeth Prydain a
rhan rhai Cymry yn hynny. Os na wneir hynny fel cymdeithas
wâr, ni ellir symud ymlaen ac fe erys y broblem.
Ywain Myfyr

Cerddorion ifainc ein bro dan glo .... parhâd o'r dudalen flaen

M

ae'n wir fod y cyfnod dan
glo wedi bod yn amser
heriol i bawb, yn cynnwys ni’r
cerddorion, sydd yn dibynnu ar
waith perfformio i ennill ein
bywoliaeth.
Ers gadael y Coleg Cerdd Brenhinol yn
Llundain nôl yn 2014, dydw i erioed wedi
profi cyfnod o beidio â pherfformio ar
gyfer cynulleidfa neu unigolion gymaint
â’r pedwar mis diwethaf.
Yn dilyn ennill fy ngradd, llwyddais i
sicrhau swydd arbennig fel Telynores
Breswyl ar y Queen Elizabeth sef un o
longau cwmni Cunard. Yn y swydd hon,
roeddwn yn cyflwyno datganiadau'n
ddyddiol - mewn cyngherddau, te
prynhawn ynghyd ag adloniant cyn ac
wedi prydau bwyd. Tra bûm yn y swydd
hon, cefais gyfle i deithio’r byd, a chefais
brofiadau bythgofiadwy.
Wedi cyrraedd yn ôl, fy syniad oedd i
symud yn ôl i Lundain a gweithio yn

llawrydd unwaith eto. Ond yn ystod yr
canolbwyntio ar addysgeg
amser o fod adre am ychydig,
Cerdd Uwchradd.
sylweddolais fy mod yn cael digon o waith
Rwy’n hynod o falch fod y
yng Nghymru.
Llywodraeth wedi sylweddoli
Erbyn hyn dw i'n gweithio ym
pwysigrwydd y celfyddydau
Mhortmeirion a Palé Hall fel eu Telynores ac wedi penderfynu cynnig cymorth
Breswyl ar y penwythnosau a rhai
ariannol i gefnogi'r adeiladau eiconig fel y
nosweithiau. Dw i hefyd wedi bod yn
theatrau, lleoliadau ymarfer, neuaddau ac
brysur yn chwarae mewn priodasau a
yn y blaen. Dw i wir yn credu fod y
chyngherddau ledled y Deyrnas Unedig,
celfyddydau wedi rhoi cymorth mawr i les
ac yn achlysurol yn Ewrop.
meddyliol miloedd o bobl y wlad yn ystod
y cyfnod anodd iawn yma. Fel cerddor
Yn ystod yr wythnos, dw i'n rhannu fy
proffesiynol dw i wedi cael llawer o
amser yn dysgu Cerdd mewn ysgol
geisiadau gan y cyhoedd am ganeuon, ac
uwchradd yng Nghaer, ac hefyd yn darlithio
wedi bod yn eu perfformio ar hyd
fel Pen Cerdd Uwchradd ar y cwrs
llwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol; yn
hyfforddi athrawon ym Mhrifysgol Caer.
wir mae rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi
Mae'r amser yma o ansicrwydd wedi bod ar wefannau cenedlaethol. Mae’r holl
yn od iawn, buan iawn wnes i sylweddoli gyfnod wedi gwneud i mi sylweddoli fy
mod i, fel cerddor proffesiynol yn gorfod
fy mod yn methu chwarae'r delyn, ac yn
bod yn hyblyg, ac amrywio fy ffordd o
gorfod dal i chwarae er mwyn lles fy
meddwl fy hun. Dw i wedi chwarae mewn weithio, er mwyn parhâd fy ngwaith a’r
swydd rwyf yn ei charu.
cyngherddau rhithiol, mewn sawl ffair
briodas rithiol a hefyd wedi bod yn
Rhianwen Pugh
rhannu darlithoedd arlein yn
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CERDDORION IFAINC EIN BRO DAN GLO: Yn anffodus, yn sgil covid-19, diflannodd
y gwaith i gyd dros nos! Er bod rhywun
yn ceisio meddwl yn gadarnhaol ar
O ganlyniad i’r
ddechrau'r cyfnod clo, gan obeithio na
pandemig, cwblhau’r
fyddai'r afiechyd yn effeithio gormod ar y
cwrs, graddio ar
diwydiant, dyna ddechrau derbyn galwad
amser, a bod yng
ar ôl galwad yn canslo pob cytundeb a
nghwmni fy ffrindiau
chyngerdd oedd yn y dyddiadur. Ond, fel
ydi’r pethau amlycaf
mae dad yn ei ddweud, does yna byth
dw i wedi eu colli.
ddrwg nad ydy o'n dda i rywun, a dw i'n
Hefyd dw i wedi colli’r
ofnadwy o ffodus fy mod wedi gallu
cyfle i berfformio
parhau â fy ngwaith adref ar y fferm.
“Showcase” a dwy sioe o flaen
Anfantais cyfuno'r ddwy alwedigaeth, y
cynulleidfa. Er hyn, dw i ddim yn meddwl canu a’r ffermio, ydy bod rhywun yn
ei fod yn iach poeni am yr hyn rydym
gorfod bachu ar unrhyw gyfle i drin stoc
wedi ei golli, ond yn hytrach gwell edrych neu gynnal a chadw tir ac adeiladau. Am
ymlaen at yr hyn sydd o’n blaenau.
unwaith, dw i'n teimlo ein bod ni ar y
blaen (am rŵan!).
Mae canu’n siŵr o fod yn un o'r atgofion
cyntaf sydd gen i. Mae dad yn adrodd yr
Mae'n anodd cynllunio ar gyfer y dyfodol
hanes o bryd i'w gilydd amdanaf yn canu agos oherwydd yr ansicrwydd ynghylch
"Barbwr ydwyf yn y Jyngl", yng
pryd y bydd theatrau’n ail agor. Dw i'n
nghystadleuaeth yr Unawd Cerdd Dant i
gobeithio'n fawr y bydd y celfyddydau’n
rai dan 8 oed yn Eisteddfod Cylch Bro
llwyddo i oroesi'r cyfnod hynod anodd
Idris, a minnau'n bedair oed (Rhys fy
yma, ac yn gobeithio hefyd y bydd yr
mrawd oedd yn fuddugol!). Dw i’n beio’r
anallu presennol i fynychu digwyddiadau
ffaith nad o’n i’n gallu dweud ‘r’ ar y pryd a chyngherddau’n ysgogi pobl i fynd i
ac mai ‘bafbwf’ oedd yn fy jyngl i!
wylio sioeau ac operáu, a chael blas ar
rywbeth gwahanol. Mae Awel, fy
Wedi hynny, diolch i’r ddiweddar annwyl
nyweddi, wedi bod yn gweithio yn adran
Heulwen Roberts, Dodo Kate (Catherine
gofal dwys newydd-eni Ysbyty Brenhinol
Watkin) ac Eirian Owen, dw i wedi
Cymru ers cychwyn y cyfnod clo, felly
troedio sawl llwyfan eisteddfodol.
mae gen i ychydig o hiraeth! Y newyddion
Cymaint oedd fy niddordeb mewn cerdd,
da ydy ei bod hi ar fin cychwyn swydd
mi astudiais y pwnc hyd at Lefel A yng
gyda Phrifysgol Bangor, ac mae'r ddau
Ngholeg Meirion-Dwyfor, cyn dilyn cwrs
ohonom yn edrych ymlaen at symud yn ôl
gradd a gradd uwch mewn Cerddoriaeth
i'r ardal yn barhaol. Mi fydd hi hefyd yn
ym Mhrifysgol Bangor.
haws bugeila o Ddolgellau nag o
Dair blynedd yn ôl, cefais gyfle i fynd ar
Gaerdydd!
drywydd gyrfa’n canu’n broffesiynol, gan
Huw Ynyr
ddechrau ar gwrs ôl-radd mewn
perfformio opera yng Ngholeg Brenhinol
Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Yna, ers
Sion Emlyn dw i,
mis Gorffennaf y llynedd, bûm yn canu
bellach yn byw lawr
opera’n broffesiynol, gan fod yn ddigon
yng Nghaerdydd ers
ffodus i gael teithio'n helaeth yn ymarfer
tair blynedd ar ôl
fy nghrefft, o'r Swistir i Efrog Newydd.
cychwyn ar gwrs BA
Braint hefyd oedd cael gweithio yn
Perfformio gyda
Iwerddon - gyda Wexford Festival Opera.
Phrifysgol Cymru y
Mae'r bywyd canu yn cyd-fynd i'r dim â'r
Drindod Dewi Sant.
gwaith adref ar fferm Hengwrt Uchaf,
Wedi i mi gyflawni fy ngradd, cam
Rhyd-y-main, er bod y car yn tuchan yn
naturiol oedd astudio MA Perfformio yn
sgil yr holl filltiroedd ar y lôn!
yr un sefydliad – mae’r cwrs yma’n
cynnig hyfforddiant pellach gydag
Roedd y dyddiadur ar gyfer eleni yn
arbenigwyr y diwydiant ac yn caniatau i
edrych yn hynod addawol. Mae
feistroli agweddau penodol, megis canu,
ansicrwydd gwaith yn rhywbeth mae'n
actio a theatr corfforol.
rhaid i unrhyw gerddor proffesiynol fod
yn barod i'w wynebu, ond roeddwn yn
Gyda dim ond wythnos i fynd cyn
ddigon ffodus o fod mewn gwaith yn canu
“Showcase” ein cwrs Meistr, fe roddodd y
opera o fis Chwefror tan y Nadolig. Roedd
pandemig stop ar ein hymarferion, felly fe
tair wythnos gyntaf Ebrill eisoes yn llawn
benderfynais ddod nôl i Ryd-y-main i
yn wyna adref, ond wedi hynny roedd gen
hunan-ynysu gyda fy nheulu. Roedd gofyn
i gytundeb 12 wythnos gyda Grange Park
i ni addasu ein darnau perfformio i fynd
Opera, yna gwaith gyda chwmni Iford
ar-lein, dyma’r rhwystr cyntaf, sef addasu
Arts, y ddau gytundeb yn Llundain, cyn
i wersi canu a monolog dros Microsoft
dychwelyd adref o fis Medi i fis Rhagfyr i
Teams – her amlwg gyda thŷ llawn, a
weithio gydag OPRA Cymru ac Opera
thrio gwneud yn siŵr nad oedd y WiFi yn
Canolbarth Cymru. Rhaid i mi gyfaddef
‘crashio’. Wedyn mynd ati i recordio fy
fod hwn yn gyfnod yr oeddwn yn edrych
hun yn perfformio, sialens ynddi ei hun
ymlaen yn fawr ato.

Huw Ynyr

Sion Emlyn
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ydi trio cael pawb yn dawel am gyfnod
digon hir i gael recordiad call. Er hyn, dw
i wedi magu sgiliau ‘self-tapio’ a fydd yn
fuddiol i mi wrth i glyweliadau droi at y
dull yma hefyd. Penderfynom ni fel cwrs
MA i beidio cario mlaen gyda'n gwersi arlein, ond yn hytrach oedi ein
hastudiaethau tan fis Medi – er mwyn
cwblhau ein sioe gerdd olaf, a gweddill y
cwrs wyneb yn wyneb, gan ei fod yn gwrs
ymarferol iawn.
Wna'i ddim dweud celwyddau, ond dw i
wedi poeni llawer am ddyfodol y
celfyddydau wrth weld llawer o theatrau
yn cau tan 2021, sioeau yn cau’n gynnar
neu’n cael eu gohirio. Mae’r dyfodol yn un
eithaf ansicr ar hyn o bryd, ond roedd
gweld datganiad y Llywodraeth yn nodi
eu bod am roi buddsoddiad o £1.57
biliwn i gelfyddydau Prydain yn
galonogol iawn – a £59 miliwn ohono i
Gymru. Mae’n anodd coelio nad yw pobl
yn sylweddoli bod y celfyddydau wedi
chwarae rhan bwysig ym mywydau pawb
yn ystod y ‘Lockdown’. Dwi’n siwr y
byddai pawb wedi ymateb yn wahanol pe
bai cwmnïoedd fel Netlfix, Disney+,
Radio1, Facebook, Zoom ayyb ddim yn
bodoli, ac mae’r diolch am hynny i’r
celfyddydau.
Sion Emlyn

Y Cyngor Cyfathrebu
Cenedlaethol yn agor
enwebiadau ar gyfer
aelodau bwrdd 2020‐21

M

ae’r Cyngor Cyfathrebu
Cenedlaethol wedi agor
enwebiadau ar gyfer aelodau’r
Bwrdd ar gyfer y flwyddyn
2020-2021.
Mae lle i 12 o aelodau ar y Bwrdd ac mi
fydd dyddiad cau enwebu ar ddydd
Mawrth 4ydd o Awst am 5yh. Mae
modd cyflwyno enwebiadau ar wefan y
Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol:
http://cyfathrebu.cymru/
Sefydlwyd y Cyngor Cyfathrebu
Cenedlaethol ym Mehefin 2019 gydag
aelodau cyntaf o’r Bwrdd yn cael eu
hethol i'w swyddi ym mis Awst 2019.
Mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol
yn gweithio ar ddatblygu strwythur
rheoleiddio addas ar gyfer y cyfryngau
cyfathrebu yng Nghymru.
Mae hyn yn cynnwys datblygu polisi a
syniadau yn y maes cyfryngau,
cyfathrebu a darlledu. Mae hyn yn
cynnwys y meysydd hyn: teledu, radio,
y wasg brintiedig ac arlein, y wê ac
ardoll, mynediad i’r wê.
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Daniel Boone

Annie Ellis

E

fallai nad oedd
darllenwyr Llygad y
Dydd wedi clywed am
Annie Ellis na Robert
Owen Pugh, ond dw i’n
eithaf sicr y byddant wedi
clywed am Daniel Boone.
Fforiwr, heliwr ac un o arwyr
blynyddoedd cynnar yr Unol
Daleithiau. Ond beth yw
cysylltiad Dolgellau â Daniel
Boone medde chi? Roedd ei daid,
Edward Morgan yn un o’r fintai o
Grynwyr a adawodd Meirionnydd am
Bennsylvania yn niwedd y 17eg ganrif.
Gwyddom fod nifer o ardal Dolgellau yn y
fintai hon. Er nad oes gwybodaeth
bendant gennyf fod Edward Morgan o’r
dref, gwyddom ei fod o Feirionnydd... ac
mae’n stori dda!
Ganwyd Daniel Boone yn 1734, yn
chweched plentyn o unarddeg i Sara,
merch Edward Morgan a oedd wedi
priodi gŵr o’r enw Squire Boone.
Magwyd Daniel fel Crynwr ym mhentref
Reading, Pennsylvania. Mae’n debyg iddo
dreulio’i flynyddoedd cynnar yn
crwydro’r wlad o amgylch eu cartref ac
yn helpu ar y fferm. Yn 12 oed
derbyniodd ei reiffl cyntaf a dechreuodd
hela, gan ddod yn ddipyn o anelwr, gan
saethu helgig i fwydo’r teulu.
Yn 1748 gwerthodd Squire Boone ei
fferm, a symud y teulu i Ddyffryn Yadkin
yng Ngogledd Carolina. Roedd y teulu
bellach yn byw ar ororau tiroedd y
gwynion, ond parhaodd Daniel i deithio a
fforio i’r gorllewin. Bu’n ymladd efo’r
Americanwyr yn ystod Rhyfel yr Indiaid
ac mae sawl stori amdano’n dengyd am ei
fywyd yn ystod y cyfnod hwn. Roedd y
cyfnod hwn yn un cythryblus iawn wrth
i’r gwynion fentro ymhellach i’r

Yn dilyn fy erthygl ddiweddar am Annie Ellis, derbyniais fwy
o wybodaeth am y ddynes ryfeddol hon. Mewn erthygl gan
Ida Ellen Ruth o’r enw Annie’s life in Dodge City in Early Ford
Country, dywedir iddi gyrraedd Dodge City yn 1875 heb
geiniog i’w henw. Ond, cafodd 50 cent pan aeth i nôl bwcedaid
o ddŵr gan Ham Bell, ac wedyn doedd dim troi’n ôl!
Fel y gwyddom fe ddaeth yn ddynes eitha cefnog, ond o
ddarllen yr erthygl, nid anghofiodd ei gorffennol. Byddai
croeso yn ei thŷ i unrhyw un a gyrhaeddai Dodge City heb
arian. Gellid dibynnu ar Annie i’w bwydo a’u lletya hyd nes y
caent waith i’w cynnal.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth bellach am unrhyw un o’r
cymeriadau yn fy erthyglau, buaswn wrth fy modd yn eu
gorllewin, gan ddwyn derbyn. Cysylltwch â golygydd@llygadydydd.cymru
tiroedd y brodorion.
Roedd yn naturiol
ddigon fod y brodorion hynny yn
amddiffyn eu tiroedd ymhob ffordd
bosib.
Bydd chwech llyfrgell yng Ngwynedd ar
gael i chi archebu a chasglu eitemau
Priododd Daniel â Rebecca Bryan yn
ohonynt- byddwn yn cysylltu gyda chi
1756, ac fe anwyd iddynt ddeg o
pan fydd yr eitemau yn barod i’w casglu,
blant. Roedd yn parhau i hela gan
a threfnu amser ar gyfer gwneud hynny.
grwydro am fisoedd, yn gosod trapiau
Ar gyfer y sawl sy’n methu ymweld â’u
er mwyn cael crwyn i’w gwerthu.
llyfrgell i gasglu llyfrau - am ba bynnag
Mae’n debyg y cofir Daniel Boone yn
reswm - bydd modd archebu llyfrau ar
bennaf am ddarganfod llwybr y
gyfer eu cludo i’r cartref.
‘Cumberland Gap’ a’r Wilderness
Road o Carolina i Kentucky.
Mae sawl ffordd i archebu llyfrau – trwy
ffonio, e-bost neu ddefnyddio’r ffurflen
Yn Kentucky, sefydlodd y dref
archebu ar dudalen gwe Llyfrgelloedd
Booneborough. Yn ystod Rhyfel y
Gwynedd
Chwyldro Americanaidd bu’n ymladd
www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell.
ar ran militia Virginia. Yn Kentucky a
Byddwn angen eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn
Carolina golygai hyn ymladd yn erbyn
a rhif cerdyn.
y brodorion a oedd wedi ochri â’r
Prydeinwyr, gan obeithio y byddai
Os nad ydych yn aelod Llyfrgell yn barod,
hyn yn rhoi terfyn ar y symud i’r
yna gallwch ymaelodi ar-lein neu ffonio’r
gorllewin gan yr Americanwyr.
gwasanaeth.

Gwasanaethau Llyfrgell

Yn 1776 cipwyd Jemima, merch
Daniel a dwy o’i chyfeillion gan y
brodorion. Lluniodd Daniel
ymosodiad ar y brodorion gan eu
hachub. Ymosodiad a ysbrydolodd
nofel James Fenimore Cooper – The
Last of The Mohicans. Cafodd Daniel
yntau ei gipio gan Pysgodyn Du,
pennaeth y Shawnee, ac fe
fabwysiadwyd ef fel mab iddo. Dyna
oedd y traddodiad, ond bu iddo
ddengyd oddi wrth ei ‘dad’ newydd
ymhen pedwar mis!

Os oeddech yn derbyn y Gwasanaeth
Llyfrgell i'r Cartref yn flaenorol byddwn yn
ail-gychwyn y gwasanaeth yma ar ei ffurf
newydd yn fuan, a bydd ein gyrwyr yn
cysylltu yn uniongyrchol gyda holl
ddefnyddwyr y Gwasanaeth Llyfrgell i’r
Cartref ymlaen llaw i egluro'r drefn
newydd.
Nid ydym yn codi dirwyon.
Peidiwch poeni am y cyfnod benthyg a
dychwelyd llyfrau – rydym yn
adnewyddu eich llyfrau yn otomatig.
Ni fydd rhai gwasanaethau ar gael ar
hyn o bryd, megis defnyddio cyfrifiadur a
llungopïo.
Bydd mesurau diogelwch yn eu lle, i
ddiogelu defnyddwyr a staff.

Roedd Daniel maen debyg, yn
hapfasnachwr ymosodol iawn wrth
brynu tiroedd. Byddai ar adegau’n
mynd dros ei ben a’i glustiau i ddyled
er mwyn sicrhau tiroedd, ond nid
oedd ganddo’r sigiliau busnes
anghenrheidiol, ac yn aml byddai’n
colli’r tiroedd hyn. Roedd yn berchen
ar sawl caethwas yn ogystal.

Bydd yr oriau arferol wedi newid. Dyma
fanylion Dolgellau:

Collodd afael ar ei diroedd yn
Kentucky gan symud i Femme Osage,
Missouri ac yma y bu weddill ei
fywyd. Bu farw yn 1820 yn 85 oed.
Ywain Myfyr
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020
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Llyfrgell Dolgellau 01341 422771
LlDolgellau@gwynedd.llyw.cymru
Llun 10.00-12.00
Mawrth 10.00-12.00
Mercher Ar Gau
Iau 10.00-12.00
Gwener 10.00-12.00
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GAIR O'R CYNGOR gan Dyfrig Siencyn
Y Furlough
Braf ydy gweld rhai o’n busnesau yn ail
agor ar ôl gorfod cau am gyfnod mor hir, a
gobeithio y medran nhw ennill rhywfaint
o incwm dros y misoedd nesaf i’w cario
drwy’r gaeaf. Bu llawer o staff ein bwytai
a’n siopau ar saib (Furlough – gair
anghyfarwydd cyn y Covid) ond roedd
cyfnod y gefnogaeth honno yn prysur
ddod i ben a phryder mawr a fedrai
llawer gael eu hail gyflogi. Ein gobaith
felly yw y bydd y llacio graddol ar y
cyfyngiadau yn caniatáu i fusnesau ail
gydio a chynnig cyflogaeth unwaith eto.
Yn ôl adroddiad diweddar gan y Swyddfa
Ystadegau Cenedlaethol yn Nwyfor
Meirionnydd, roedd 40% o’r holl weithlu
ar y saib, yr ail fwyaf ym Mhrydain. Y
rheswm am hynny yw bod busnesau yr
ardal yma yn fach, a nifer fawr yn y
diwydiant lletygarwch ac yn fwy tueddol
o fanteisio ar y cynllun. Arwydd o’n
dibyniaeth ar y diwydiant ymwelwyr gor-ddibyniaeth dybia i.

welwch fod rhai strydoedd wedi cau –
Wtra’r Felin, Heol Plas yn Dref ac Wtra
Plas Coch, a bod mannau parcio wedi eu
cau. Braf yw gweld byrddau y tu allan i’n
bwytai a’n tafarnau yn rhoi rhyw
awyrgylch cyfandirol. Gobeithio y cawn
dywydd cyfandirol hefyd.

sut fyddan nhw yn sicrhau y bydd Cymru
yn cael ei hamddiffyn rhag y gwaethaf.
Rwy’n ofni nad yw Cymru yn flaenoriaeth
iddyn nhw na’u cyd-aelodau seneddol.
Mae gwir berygl eu bod â’u bryd ar
danseilio pwerau Llywodraeth Cymru a
gosod trefn Brydeinig heb ystyried
anghenion Cymru na’r Alban.

Brexit eto!
Ni fu fawr o sôn am yr hen fater hyll yma Annibyniaeth!
drwy argyfwng y Covid, ond wrth i’r
Mae mwyafrif bellach yn cefnogi
economi ddechrau dadebru a phawb yn
annibyniaeth i’r Alban a gobeithio y cawn
addasu i’r ‘normal newydd’ (hen derm
ninnau yma weld y galw am annibyniaeth
diystyr sy’n codi’i ben yn gyson y dyddiau i Gymru hefyd yn ennill tir. Fe welsom fod
hyn!) daeth pwnc Brexit yn ôl i’n poeni.
ein llywodraeth ni yma yn gwneud
Mae ein heconomi yn gwegian ac mae’r
penderfyniadau er lles pobl Cymru, ac fe
dyfodol i lawer busnes bach a mawr yn
welsom hefyd y ffordd ddi-hid a sarhaus y
ansicr iawn. Eisoes fe welwyd colli
mae Johnson a’i griw yn Llundain yn ein
swyddi gwerthfawr ym Mhenygroes ac
trin. Fe gawn gyfle i ethol llywodraeth
mae 1400 o bobl i golli eu swyddi yn
newydd yng Nghymru fis Mai. Cyfle hefyd
Airbus, Brychdyn. Mae’n beryg y gwelir
i’n pobl ifainc 16 oed bleidleisio am y tro
colli llawer mwy o swyddi dros y misoedd cyntaf a gosod cyfeiriad newydd cyffrous.
nesaf. Os nad oedd hyn yn ddigon, mae’n
Ôl Nodiad
ymddangos fod siawns go dda na fydd
Y Sul diwethaf fe welwyd ymwelwyr yn
cytundeb rhwng llywodraeth Lloegr ag
heidio yn eu miloedd i’r Wyddfa heb
Cadw Pellter 2.0 fedr
Ewrop ac mai Brexit caled fydd yn ein
unrhyw ystyriaeth am y gymdeithas leol
Term newydd eto yw ‘Pellter
hwynebu. Gall hyn fod yn ddifrifol iawn i
na’r amgylchedd. Roedd anrhefn wrth i
cymdeithasol’ (Social distancing) sy’n
amaeth a chefn gwlad, gan y bydd allforio
gannoedd o geir barcio ar hyd ochrau’r
golygu’r gwrthwyneb a deud y gwir –
cig yn anoddach. Bydd y ffin newydd
ffyrdd a champio yn anghyfreithlon.
mae’n anghymdeithasol! Er bod y nifer
mae’n debyg ym Môr Iwerddon – beth
Rhoddwyd tocynnau parcio ar dros 500 o
achosion o’r Covid yn isel, diolch i bawb
fydd yr effaith ar Gaergybi, un o
geir! – tybed a ddylid codi’r ddirwy yn
fu’n cadw at y rheolau
borthladdoedd prysuraf y wlad? Beth
sylweddol? Mae angen ystyried yn ddwys
(anghymdeithasol!) a’n caethiwodd dros
fydd yr effaith ar fusnesau sydd yn
sut y medrwn ni gael rheolaeth ar yr
y tri mis diwethaf, nid yw’r haint wedi
dibynnu ar allforio i Ewrop? Byddaf yn
anrhefn yma. Dyma enghraifft eto o ordiflannu. Mae niferoedd yr ymwelwyr ar
siŵr o ofyn i weinidogion Swyddfa
dwristiaeth sydd yn destun pryder mewn
gynnydd ac mae ein trefi glan môr a chefn Cymru, Simon Hart a David T. C. Davies,
sawl man ar draws y byd.
gwlad yn prysuro’n arw. Gobeithio y bydd
yr ymwelwyr yn parchu’r rheolau ac yn
ein parchu ni, y trigolion lleol. Siom yw
clywed am y sbwriel a’r llanast a welwyd
n ystod y mis diwethaf, mae Mudiad Meithrin wedi cyfrannu
ar yr Wyddfa yn ddiweddar. Mae’n amlwg
at weithgarwch Cymraeg yn y cartref drwy ddarparu sesiynau
nad oes gan lawer ronyn o barch at ein
agored dan faner ‘Clwb Cylch’ (#ClwbCylch) i blant oedran Cylch
hamgylchedd na’n trigolion sy’n gorfod
dioddef y fath ddifwyno o’n cefn gwlad.
a’u rhieni trwy lwyfannau digidol – gyda phwyslais penodol ar
Does dim croeso i ymwelwyr o’r fath!
blant o deuluoedd ble na siaredir y Gymraeg yn y cartref.

Cymraeg yn y cartref

Y

Bu’r Cyngor yn brysur yn cysylltu â
chynghorau cymuned ein prif drefi i
drafod mesurau i ganiatáu cerdded
strydoedd a chadw pellter. Yn Nolgellau fe

Cynhaliwyd sesiwn byw bob bore am 10.00 wedi’i seilio ar brofiad ‘Amser Cylch’ yn
y Cylch Meithrin arferol gydag arweinydd Cylch Meithrin profiadol, gan ddefnyddio
cynnwys o gynllun trochi iaith Mudiad Meithrin, Croesi’r Bont a chynllun
hyfforddiant Mudiad Meithrin, Academi.
Pleser yw cyhoeddi y bydd sesiynau Clwb Cylch yn parhau o ddiwedd mis Mehefin
hyd at ddiwedd mis Awst, gan ddarlledu cyfuniad o sesiynau newydd sbon,
ailddarllediad o ambell sesiwn Clwb Cylch blaenorol, detholiad o fideos gan staff
cynllun ‘Cymraeg i Blant’, yn ogystal â fideos newydd a ddarperir gan staff
Arweinyddion Ti a Fi Teithiol.
Pwrpas yr arlwy hwn yw cefnogi teuluoedd a diddanu plant mewn modd agored a
deinamig gan ddarparu cefnogaeth ymarferol i rieni di-Gymraeg.
Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: “Nod
‘Clwb Cylch’ yw ceisio ail-greu peth o hwyl a chynnwrf Cylch Meithrin ar gyfer plant
sydd naill ai’n colli allan ar ddarpariaeth ar y funud neu sy’n paratoi at fynd i’r
Cylch maes o law. Bydd hyn hefyd yn cyfoethogi arlwy presennol ‘Cymraeg i Blant’
sydd wedi ei anelu at rieni a gofalwyr wrth iddynt gyflwyno’r Gymraeg i’w plant”.
Mae modd gweld sesiynau Clwb Cylch, Cymraeg i Blant, a Ti a Fi Teithiol ar dudalen
Facebook Mudiad Meithrin bob dydd am 10.00 y bore. Bydd yr holl sesiynau i’w
gweld ar blatfformau digidol y Mudiad (Facebook/MudiadMeithrin,
trydar@MudiadMeithrin) yn ogystal ag ar adran newydd ar wefan y Mudiad –
www.meithrin.cymru/cymraegadre/
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O ben Marian Llwyd

dechrau mwydro am ‘friwgig’ sef mince
ac, wedi dyfalu mai 'to brew' oedd y ferf
(wedi brewio), dyma benderfynu mai
‘briwbei’ oedd mince pie, felly. Gair gan
rywun wedyn i ddweud mai ‘briwfa’ ydi
mincemeat (cacen briwfa) ac yn ‘Y Bruce’
fod ‘mins peien’ yn cael ei ganiatáu fel
gair am un ohonyn nhw.

llun o ferfa ar dân.

Y bwncath blin
Cafwyd stori ar y rhaglen ganlynol am
fwncath (buzzard) blin yn ymosod ar
Manon pan oedd yn mynd am dro.
Clywsom fod Dewi Prysor a thad Bryn
Terfel wedi cael profiad tebyg. Braidd yn
ysgafn ohoni oedd y ddau arall, ym marn
Tân yn y ferfa
Manon. Doedd hi ddim yn cael digon o
Roedd Dyl Mei yn cymryd arno (?) nad
Cyn inni ddatrys hynna, roeddem yn ôl at gydymdeimlad. “Gobeithio na wneith o
oedd wedi clywed yr ymadrodd ‘yn wan y ddadl fod berfa (lluosog:berfeydd) yn
ddim digwydd i chi!” meddai’n reit bigog.
fel cath’ - sy’n ymadrodd hollol gyffredin well i gynnau tân ynddi na firepit Manon “O”, meddai Tudur yn syth: “Mae gen i
trwy Feirionnydd i gyd (heblaw
(ac roedd hi am wisgo blanced os byddai rotating pelvis.”
Penrhyn?). Tudur yn sôn fod ei ‘wraig
hi’n oer…). Doedd Dyl Mei ddim yn siŵr
bresennol’ yn archebu pethau ar y We yn “bod mae hyn yn beth i’w argymell”, ond Hiwmor
Nid yn unig mae o’n ofnadwy o sydyn ei
hwyr y nos, gan gynnwys Combine
roedd Tudur yn ein siwriantu (gair Sir
ymateb a’r hiwmor yn ddifalais, ond
Harvester o dros y môr a’u bod yn
Feirionnydd sy’n golygu to assure) ei fod
mae’r rhaglen yn rhedeg yn rhwydd (heb
disgwyl iddo gyrraedd ‘unrhyw funud…’. yn gallu defnyddio teilsen dan yr olwyn
ôl ymarfer). Llais araf, trwm sydd gan Dyl
Rhyw gwyno ar eu byd, fel’na.
pe bai’n toddi, a bod twll yng ngwaelod y
Mei (a gwybodaeth eang am
ferfa i’r “llwch fynd allan”.
Bore Sadwrn
gerddoriaeth), a thra bod Tudur yn
Yng nghanol y miri bore’ma, dyma
Sir Fôn yn fflat
gwibio’n sydyn heb fod neb yn siŵr i ble
ddarganfod fod Tudur Owen wedi ennill Sylw nesaf Dyl Mei oedd y gallai’r tân
mae o’n mynd, Manon druan a’i
gwobr am fod yn ‘gyflwynydd gorau’ ledaenu i’r gwrych ac yna i’r tŷ drws
chwerthiniad heintus sy’n syrthio i aml i
chlywais i mo’r manylion - roedd o’n
nesaf ac nad oedd Tudur Owen yn
drap sydd wedi ei osod yn gynnil, gynnil
symud ymlaen yn rhy sydyn, i fygwth
rhagweld hynny am fod Ynys Môn yn
ers meityn. Na, dydi rhaglenni ddim yn
‘hygio’ Dyl Mei ar lwybrau beiciau yng
wastad…beth bynnag, pleidleisiwyd yn
‘digwydd’ - mae’n rhaid i rywun eu
Nghaernarfon…
erbyn, dwi’n meddwl, cyn clywed record cyflwyno nhw, ac mae’n rhaid cael tîm y
newydd Elin Fflur sef ‘Enfys’, a gorfod
tu ôl i’r person hwnnw. Felly,
Mins Pei
ffarwelio. Ond nid cyn i wrandawr anfon llongyfarchiadau. A daliwch ati!
Yn sydyn reit, dyma rhyw Laura yn
Sioe Frecwast
Ar fore Sadwrn, byddaf wrth fy modd yn
gwrando ar raglen Tudur Owen, Dyl Mei
a Manon Rogers-heiffen-Thomas. Dyma
un o’r ychydig raglenni sy’n peri imi
chwerthin yn uchel, yn hytrach na
phiffian i lawr fy ngholer.

Corona, ffordd newydd ymlaen i fusnes yn Nolgellau

T

fan fach wedi arfer mynd at fusnesau eraill ond nawr, roedd Dyl
a hi yn trampio gogledd Cymru bob wythnos; maent yn dal i
wneud hynny.

ridiau ers i'r llwyr-gload gychwyn, y staff i
gyd ar furlough (gair hollol anghyfarwydd
cyn mis Mawrth!) a chredaf fod pawb mewn sioc.

Un o’r problemau oedd paratoi busnes hollol wahanol. Roedd
archebion yn cyrraedd a doedd gennyn ni ddim system i’w
prosesu. Hefyd, y dyddiau yma, mae pobl yn defnyddio sawl
ffrwd i gysylltu: ffôn, Facebook, Instagram, e-bost ayyb. Joban a
hanner ydi cadw llygad arnynt i gyd. A phan roedd pethau yn
mynd o’u lle? Wel, bai Dylan wrth gwrs.

Er bod y Llywodraeth yn caniatáu i ni agor – busnesau
trwyddedig i werthu alcohol yn ‘hanfodol’ dyddiau yma yn ôl
pob sôn! – penderfynasom beidio. Roedd ein busnes wedi
diflannu, ar ôl chwe blynedd o weithio i’w adeiladu i'n cynnal.
Yn ogystal â hyn, roedd y cyfrifoldeb o fod yn gyflogwyr yn
pwyso’n drwm arnom. Roedd rhaid gwneud rhywbeth i godi’r
trosiant a oedd wedi syrthio dros nos i sero.
Roedd llwyddiant Blasu o Bell yn codi calon gyda chesys yn cael
eu cludo dros y DU: Caerdydd, swydd Warwick, Lerpwl,
Manceinion yn ogystal â Dolgellau a gogledd Cymru. Roedd apêl
y digwyddiad yn ein synnu ac yn ein cysylltu ni â phobl yn
ystod amser unig. Ond hefyd roedd y gynulleidfa’n sgwrsio
gyda’i gilydd: braf oedd eu gweld nhw’n gyrru negeseuon
Facebook Live tra roedd Dylan yn malu awyr am win! Roeddynt
hyd yn oed yn gyrru cyfarchion pen-blwydd i’w gilydd!
Cadwodd y nosweithiau yma'r busnes yn fyw, a rhoi hwb mawr
i ni.
Rwy’n cyfaddef ein bod ni’n dau wedi cael plyciau o deimlo’n
isel. Cytuno yn y cychwyn wnaethom ni (mewn ffordd fodern
iawn i gwpl sydd yn tueddu cadw pethau felna dan glo!) i
ddweud wrth ein gilydd os oeddem yn gweld y ci du yn agosáu.
Mae byw ddydd a nos yn llythrennol gyda’n gilydd wedi bod yn
sialens, ond yn ffodus, mae Dylan yn ddyn amyneddgar a
hawdd – peidiwch â dangos hwn iddo fo beth bynnag wnewch
chi.

Rydym yn cydweithio gyda busnesau lleol yn Darganfod
Dolgellau, ac yn teimlo mor lwcus i fod mewn cymuned fach
glyd. Yn ogystal, rydym wedi cynnal blasu preifat i grwpiau o
ffrindiau ar Zoom (erioed di clywed am hwn cyn oes y Corona
chwaith!) Ac i arbrofi ymhellach, rydym wedi cychwyn gweithio
gyda llefydd bwyd ymhellach i ffwrdd: Ynyshir yn un - tra mae
pobl yn aros am y 'bwyd i fynd' arbennig o’r sefydliad enwog
yma, mae Dylan a minnau yn rhoi blasu bach am ddim i’w
cwsmeriaid. Byddwn yn cydweithio ar brosiect cyffrous gyda
Medina yn Aberystwyth hefyd.
Felly, mae’r dibyn yna ond mae’n sodlau ni’n tyllu’n ddwfn i’r
ddaear a dim ffiars o beryg y byddwn yn ildio. Mae 'na fyd go
wahanol allan ‘na rŵan ac mae’n rhaid i ni weithio gyda’n
gilydd i oroesi a'n cadw ni a chanol y dref yn fyw.
Llinos Rowlands

Y cam nesaf oedd lledaenu’r gair am y cludo. Dyma ddechrau
talu am hysbysebion ar Facebook a rhoi rhestrau PDF ar frys ar
ein safle we a phrynu mwy o fwydydd a snaciau i'w gwerthu. A
dyma’r archebion yn cyrraedd o Fangor, Caernarfon, i lawr i Gei
Newydd a Llambed, yn ogystal â thros y ffin o Loegr. Roedd y
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020

Dw i dal yn teimlo ein bod yn sbecian dros ochr dibyn. Dw i
bendant ddim isio cwyno ond rydym ni’n dau wedi blino ar ôl
gweithio bob dydd, gan gynnwys canran uchel o’r nosweithiau
ers canol Mis Mawrth ac rydym i gyd yn ddibynnol ar fodel
newydd y busnes. Does dim sicrwydd yn y byd newydd yma.
Ond, roedd o’n teimlo fel cam positif iawn i groesawu Emma a
Terri yn ôl am ddiwrnod yr un yn ôl o furlough. Camau bach
gofalus. Dw i mor falch o gael eu cymorth a'u cefnogaeth yn
ogystal â’r hwyl ymysg ffrindiau.
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RHYD‐Y‐MAIN

drydydd yn y dosbarth canolradd, ac
yntau ond yn 20 oed. Yn ogystal,
Cneifio Ar-lein
enillodd Dafydd y wobr i’r
Y llynedd, am y tro cyntaf erioed,
cystadleuydd ieuengaf a mwyaf
cynhaliwyd Cneifio Gelert Shears ar fferm addawol. Yn amlwg, mae Dafydd yn
Cwm Cloch, Beddgelert, er mwyn hybu’r
gyw o frîd sy’n dilyn ôl traed ei dad
grefft o gneifio â gwellaif. Bu’n llwyddiant (Emlyn Roberts) a’i daid (Trebor
mawr ac roedd edrych ymlaen at
Roberts).
ddigwyddiad o’r fath eto eleni. Er
gwaethaf Covid-19, chafodd neb ei siomi Graddio
gan i Gareth a Llinos Owen, Cwm Cloch,
Mae achos arall i longyfarch Dafydd, y
gael y weledigaeth o gynnal y
tro hwn ar ei gamp yn graddio gyda
gystadleuaeth ar-lein.
gradd dosbarth cyntaf mewn
Amaethyddiaeth o Brifysgol
Cofrestrodd cneifwyr o bob cwr o
Aberystwyth. Llongyfarchiadau
wledydd Prydain, gyda chymaint â chwe
chneifiwr a deugain yn cofrestru ar gyfer gwresog hefyd i Ffion Pennant Jones,
Braichbedw, ar raddio gyda gradd 2.1
y gystadleuaeth ganolradd. Roedd gofyn
mewn Mathemateg o’r un brifysgol.
i’r cneifwyr dalu tâl cystadlu (a
Dymunwn bob llwyddiant i’r ddau yn y
gyflwynwyd yn rhodd i’r NHS) ac anfon
dyfodol - i Dafydd ym myd amaeth ac i
fideo ohonynt eu hunain yn cneifio â
gwellaif at y trefnwyr. Y beirniad a gafodd Ffion fel athrawes Mathemateg dan
hyfforddiant yn Ysgol Bro Idris.
y fraint o astudio’r fideos oedd John Till,
cneifiwr a arferai gynrychioli Cymru ar
lefel ryngwladol.
Pleser o’r mwyaf yw cael llongyfarch
Dafydd Roberts, Esgairgawr, ar ddod yn

Genedigaeth

Llongyfarchiadau i Alun Elidyr, Cae
Coch, ac i Rhian Hughes, Dolgellau, ar
ddod yn hen ewyrth a hen fodryb.
Ganwyd Cadi Haf Pritchard, plentyn
cyntaf-anedig Glesni (merch Llinos Cae
Coch) a’i gŵr, Chris, ar yr 20fed o
Fehefin. Dymunwn bob bendith i’r
teulu bach sy’n byw yn Wrecsam.

Gronyn o'r Odyn

Y mae gwedd dy wyneb grasol
Yn rhagori llawer iawn
Ar bob peth a welodd llygad
Ar hyd wyneb daear lawn;
Rhosyn Saron,
Ti yw tegwch nef y nef.
William Williams
Diau fod gennych goeden rhosynnau yn
yr ardd neu atgof am fan lle bu rhosyn
yn harddu a dwyn atgofion i’r cof. Un o
ffefrynnau llawer oedd y rhosyn Peace.
Crëwyd y blodyn yn Ffrainc yn y cyfnod
1935-39 pan oedd bygythiad difrifol yr
Ail Ryfel Byd ar y gorwel. Er mwyn
diogelu’r planhigyn anfonwyd toriadau i
nifer o ganolfannau arbenigol yn y maes
ar draws y byd. Yn hytrach na'i enwi ar
ôl unigolyn fel yr arferid gwneud,
dewiswyd y gair Peace yn yr Unol
Daleithiau. Bu gwerthiant rhyfeddol
wedi i heddwch ddychwelyd i’n byd.
Mair C Jones

Profedigaeth

Trist oedd deall bod Dafydd Lewis,
Cuttiau, wedi colli cyfnither, sef Rhian
‘Coed’ Williams, Llanbrynmair.
Cydymdeimlwn â Dafydd a’r holl
gysylltiadau teuluol.

©Roozitaa / CC BY-SA

(creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Sioe Rhyd-y-main

Yn anffodus, o dan yr amgylchiadau, ni
fydd Sioe Rhyd-y-main yn cael ei
chynnal eleni. Edrychwn ymlaen i’ch
croesawu yn ôl yn 2021.

Capel Rhyd-y-main

Cwis blodau'r Gwanwyn

Bydd y capel yn ail agor ei ddrysau am
5.30 o'r gloch ddydd Sul, 9 Awst, gyda'r
gweinidog, y Parchg Iwan Llewelyn
Jones, yn pregethu. Yna, Sul olaf y mis,
30 Awst, bydd y Parchg Gareth Morgan
Jones, Pontardawe, yn dychwelyd i'w
gyn-eglwys ac yn cynnal oedfa am 2 o'r
gloch. Bydd rheolau Covid-19 yn
berthnasol, ond bydd croeso cynnes i
bawb.
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Gerallt Jones, Pantglas Bach, Abergeirw
sy'n ennill cystadleuaeth enwi Blodau'r
Gwanwyn. Llongyfarchiadau iddo.
Yn ôl y beirniad, yr atebion yw:
Pabi Cymreig
Eithin
Draenen Wen
Na'd Fi'n Angof
Mefusen Wyllt
Afal Surion Bach
Clychau'r Gog
Llygad Ebrill

Craf y Geifr
Blodau'r Gwynt
Briallu
Blodyn Menyn
Blodau'r Gwcw
Draenen Ddu
Cen Pen Matsien

Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020

Gwenynfa Pen y Bryn a Diwrnod Byd Gwenyn

M

ae Carys Edwards o’r Ganllwyd wedi bod yn
cadw gwenyn ers iddi fod yn ifanc iawn.

Ei hewythr a ysgogodd y diddordeb yn y lle cyntaf, gan iddi ei
ddilyn at y cychod gwenyn pan oedd yn blentyn ifanc. Fe ddaeth
y diddordeb mewn cadw gwenyn i'r teulu yn wreiddiol pan
laniodd haid o wenyn tu allan i’r tŷ yn y 1930au. Roedd gan
nain Carys alergedd i bigiad gwenyn, ac fe ddywedodd wrth ei
dau fab hynaf, William Edwards a'r diweddar Robart Edwards
am eu rhoi mewn bocs, sef hen gist de, a maes o law fe
gymerodd Robart Edwards fwy o ddiddordeb ynddynt a
phenderfynu eu cadw. Felly aeth ati i wneud bocsys pwrpasol.
Mae rhai o'r bocsys yma yn cael eu defnyddio hyd heddiw gan
Carys.
Meddai Carys: "Roedd fy ewythr yn cadw rhyw 20 o gychod,
ond ymhen amser cymerais innau fwy o ddiddordeb yn y
gwenyn. Er i mi gael ambell i bigiad, tyfodd y diddordeb yn
ehangach, ac erbyn hyn dw i wedi troi'r diddordeb hwnnw yn
fusnes. Erbyn hyn mae gennyf dros gant o gychod ac yn
gobeithio ehangu mwy fyth yn y dyfodol."
Gwn ei ddyfod, fis y mêl,
Mae Carys yn gyn ddisgybl o Ysgol y Ganllwyd
Gyda'i firi yn yr helyg,
ac Ysgol y Gader. Yna dilynodd gwrs BTEC
Gyda'i flodau fel y barrug ‐
Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg MeirionGwyn fy myd bob tro y dêl.
Dwyfor cyn symud ymlaen i Goleg y Drindod
Eifion Wyn
Dewi Sant, ac ennill gradd B.A. mewn Theatr
Cerdd a’r Cyfryngau.

Er mwyn dathlu Diwrnod Byd Gwenyn sy'n
cael ei gynnal ar 20 Mai bob blwyddyn, bu
Carys gyda chymorth “Clwstwr Mêl Cymru” yn
cynnig cymorth i ddiolch i staff y Gwasanaeth
Iechyd a staff Cartrefi Gofal, drwy ymweld â
Chartref Bodawen, Porthmadog a Chartref Plas
Gwyn, Pentrefelin, yn ogystal ag Ymwelwyr
Iechyd Meirionnydd. Roedd mor falch o allu
dathlu’r diwrnod drwy ddiolch i holl weithwyr iechyd yn y
cyfnod anodd yma.

Gweithiodd i sawl cwmni fel rheolwraig llwyfan, gan gynnwys
Theatr Gwynedd, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Bara
Caws, Cwmni’r Frân Wen, Theatr y Spectacl a hyd yn oed y
Theatr Royal, ym Margate.

Diolch i Carys am rannu rhai o’i phrofiadau gyda Llygad y
Dydd. Mae'n berson brwdfrydig a phrysur iawn, ac yn cyfuno
hyn i gyd gyda rhedeg y ffarm yn ei chartref yn Nhŷ Cerrig.

Meddai Carys: "Rwy'n dal i weithio yn achlysurol i Gwmni
Mega. Fel y gwyddom, lleihau mae’r gwaith mewn theatrau
oherwydd y COVID19, ond tyfu wnaeth y busnes mêl."

DINAS MAWDDWY

Mae Carys yn Gadeirydd Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd,
ac yn cael llawer o fwynhad yn cynnig cymorth ac addysgu
eraill i gadw gwenyn. Mae hefyd yn fentor ar gadw gwenyn
drwy Farm Connect, ac yn rhedeg ambell gwrs ar y cyd gydag
aelodau Gwenynwyr Meirionnydd.
Mae'n debyg fod mêl ardal Meirionnydd yn flasus iawn, ac yn
cynnwys llawer o wahanol flasau, a ddaw o flodau gwyllt
amrywiol, coed a drain. Mae cynhyrchu mêl wedi dod ag amryw
lwyddiannau i Carys dros y blynyddoedd, hynny mewn sioeau
bach a mawr ar draws Prydain- o Sioe Frenhinol Amaethol
Cymru, i‘r Great North Yorkshire Highland yng Nghaeredin, a
sioeau yng Ngogledd Iwerddon. Mae mêl o ardal Meirionnydd
sy’n cynnwys clychau’r gog a meillion wedi
ei brofi yn y frwydr yn erbyn MRSA mewn
ysbytai, yn ôl Carys.
Mae lawer iawn o faeth, heblaw y mêl yn
dod o gychod gwenyn; mae’r gwenyn yn
cynhyrchu “proprolis” ac mae Carys wedi
cael ar ddeall bod un claf Covid 19 wedi
bod yn bwyta hwn ac wedi gwella. PWY a
ŴYR!!
Oherwydd llwyddiant Carys yn y sioeau,
mae wedi cychwyn ac yn gweithio ar y cyd
hefo “Welsh Lady Preserves” yn cynhyrchu
mêl marmaled a chyffaith mêl gan
ddefnyddio eirin, eirin Mair a mefus, ac
mae mwy o’r rhain ar y gweill.
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Llongyfarchiadau - Derbyniodd Caeo Harri Hughes,
Bronhaul, radd Meistr mewn Peirianneg Electroneg (MEng
gydag Anrhydedd) ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar. O
dan yr amgylchiadau, ni fydd seremoni graddio tan 2021, i
gael llun ohono'n derbyn y radd. Mae Harri wedi cael swydd a
bydd yn dechrau ym mis Hydref gyda
Siemens yn Chippenham. Bydd yn
gweithio ar ddatblygu systemau trydanol
ar gyfer trenau.
Croeso cynnes i Rhian ac Adrian Booth
i’w cartref newydd ym Minllyn. Mae llawer
o waith wedi ei wneud i'r tŷ i'w yn barod.
Gobeithio byddwch yn hapus
yn y pentre!
Iwan Foulkes
Newyddion trist a sioc i'r ardal oedd clywed am
farwolaeth Iwan Foulkes. Danfonwn ein
cydymdeimladau dwysaf fel ardal at Glesni,
Beca a Gwenno, ei rieni David a Meiriona, Anna
ei chwaer, ei Nain Delyth Foulkes ynghyd â'r
teulu ehangach a’r cysylltiadau i gyd.
Cynhaliwyd digwyddiad ym mhorth Capel
Ebeneser i bob un a ddymunai ddangos eu
cydymdeimlad drwy arwyddo Llyfr
Cydymdeimlo. Bydd yn cael ei drosglwyddo i'r
teulu maes o law. Cadwyd at reolau cadw pellter
a glendid wrth i nifer fawr ddod o bell ac agos,
gyda 4,365 o unigolion wedi derbyn y neges ar
dudalen Facebook Dinas Mawddwy.

Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020

Dafydd Ywain ‐ meddyg ac anturiaethwr

M

ae Llygad y Dydd eisoes wedi cyfweld dau
feddyg a gychwynodd eu taith yn Nolgellau
ac sydd wedi cymryd y cyfle i grwydro o’u cynefin.
Mae Dr John Fisher yn Perth, Awstralia yn gweithio fel
rheolwr ar y gwasanaeth meddygon sy’n hedfan
(Flying Doctors). I’r Eidal aeth Dr Rhys Welnitchuck, i
ddilyn cwrs meddygaeth. Bydd Rhys ar ei ffordd yn ôl
cyn bo hir i ddechrau gweithio fel meddyg yn Ysbyty
Bronglais Aberystwyth.
Hanes Dr Dafydd Ywain a geir tro yma. Ar ôl cyfnod yn yr
ysgolion lleol a Choleg Meirion-Dwyfor, aeth Dafydd i astudio
Gwyddorau Chwaraeon yng Nghaerdydd a graddio gyda gradd
dosbarth cyntaf yn y pwnc. Fodd bynnag penderfynodd dorri
cŵys arall a dilyn cwrs pedair blynedd mewn Meddygaeth ym
Mhrifysgol Abertawe, gan raddio gyda gradd dosbarth cyntaf
am yr ail waith! Ar ôl treulio cyfnod yn gweithio yn yr ysbyty yn
Abertawe ac yna yng Nghasnewydd yn Ysbyty Frenhinol Gwent
aeth Dafydd i flasu bywyd yn Awstralia, a dychwelyd yno am yr
ail waith wedi iddo gael blas go iawn ar y lle. Mae’n gweithio fel
Cofrestrydd Meddygol yn adran argyfwng Ysbyty Cairns. Dyma
ei holi am ei brofiad.

ar gael o fewn
2-3 awr.
Cafodd yr
ysbyty a’r
uned argyfwng
eu haddasu'n
helaeth i gadw
cleifion â
symptomau ar
wahân i'r
rheini hebddynt. Bu cyfanswm o 35 achos o coronafeirws yn
Cairns. Mewn gwirionnedd, mae’r misoedd diwethaf wedi bod
yn dawel iawn wrth i bobl gadw draw o’r adran argyfwng. Mae
cyflenwad da o ddillad gwarchod ac rwyf yn teimlo'n ddiogel yn
fy ngwaith yma.
Beth am dy gyd weithwyr ? Wyt ti’n gweithio gyda phobl o
sawl gwlad ac iaith? Hyd yn oed o Gymru fach?

Mae Awstralia a Seland Newydd wedi croesawu meddygon o’r
Deyrnas Unedig ers degawdau. Yn anffodus, yn sgil cyfyngiadau
cynyddol mewn ariannu’r gwasanaeth iechyd a’r goblygiadau
caiff hyn ar amodau gwaith gweithwyr iechyd, mae’r nifer o
feddygon sy’n dianc dramor i Awstralia wedi cynyddu dros y
blynyddoedd diwethaf. Er na wnaeth Jeremy Hunt lawer o
Beth wnaeth dy ddenu i weithio yn Awstralia ac yn Cairns yn ddaioni i’r NHS yn Lloegr yn ystod ei amser fel gweinidog
arbennig?
iechyd i Theresa May, mae’n wir dweud ei fod wedi datrys
Y syniad gwreiddiol oedd treulio cyfnod o amser yn gweithio yn problemau staffio ysbytai Awstralia, gan orfodi miloedd o
feddygon a nyrsys i fudo yma mewn anobaith. Mi dybiwn fod yn
Awstralia er mwyn cael seibiant wedi i mi
agos at hanner y meddygon ifanc yn Cairns
gwblhau fy nghyfnod sylfaen fel meddyg yn
wedi’u haddysgu yn y Deyrnas Unedig a
Ne Cymru. Er i mi fwynhau fy nghyfnod yn
llawer wedi “dod am flwyddyn” ond heb
gweithio yn yr NHS bu’r gwaith yn
ddychwelyd adra. Mae llond llaw o Gymry
rhwystredig a blinedig ar adegau. Y bwriad
yma gan gynnwys un Cymro Cymraeg o
oedd gweithio yn Awstralia am flwyddyn er
Lanelli!
mwyn ymweld â rhan newydd o’r byd, tra’n
ennill rhagor o brofiad meddygol. Dewisiais
weithio yn Cairns gan ei fod yn cynnig cyfle
unigryw i brofi cyflyrau meddygol trofannol
prin mewn lleoliad anhygoel.

Beth am y bobl frodorol? Clywsom gyfeirio
at yr hiliaeth sy’n bodoli tuag atynt yn sgil
y protestiadau diweddar yn dilyn lladd
George Floyd yn ddiweddar.

Dinas fach yw Cairns, wedi’i nythu rhwng y Great Barrier Reef
a choedwig drofannol y Daintree ar arfordir dwyreiniol y wlad.
Rydym yn aml yn tynnu coes yn yr ysbyty fod popeth yma am
eich lladd, ac mae rhywfaint o wirionedd yn y jôc. Mae’r ardal
yn gartref i gannoedd o grocodeils, y taipan, neidr fwyaf
gwenwynig y byd ac am sawl mis yn yr haf caiff y traethau eu
goresgyn gan slefrod môr yr irukandi, sydd eto’n angheuol.
Rydym yn derbyn cleifion o ardal anferthol gyda rhai’n cael eu
cludo cyn belled ag o Papua New Guinea. Mae’r cyfuniad o
anifeiliaid peryglus, heintiau trofannol a chwaraeon eithafol yn
sicrhau fod rhywbeth diddorol yn yr uned argyfwng bob dydd!
Caiff Cairns ei hadnabod fel prifddinas antur Awstralia ac roedd
y cyfle i ddeifio a mynydda yma yn atyniad cryf. Erbyn hyn
rwyf yn ddeifiwr profiadol, ac yn ymweld â’r rîff yn rheolaidd.
Mae’r amodau gweithio i feddygon yn wahanol iawn i amodau'r
NHS yma, ac mae digon o gyfle i fwynhau’r tywydd trofannol.
Rwyf wedi bod yn gweithio yn Cairns ers dwy flynedd ac wedi
mwynhau pob eiliad.
Mae staff y gwasanaeth iechyd yma wedi tynnu sylw at y
diffyg gofal sydd ohonynt - oriau hir, diffyg dillad gwaith i’w
gwarchod ac yn y blaen. Mae hyn wrth gwrs yn rhannol
oherwydd Covid19. Beth oedd effaith y pandemic arnat ti a
dy fan gwaith?
Cymerodd y llywodraeth gamau pendant yn nyddiau cynnar y
coronafeirws gan gau ffiniau rhyngwladol a lleol, ac ni chafwyd
salwch ar yr un raddfa â’r hyn a welwyd yng Nghymru. Mae
digon o ganolfannau profi yn lleol, gyda canlyniadau’r profion
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020
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Mae gan Cairns boblogaeth gymharol fawr o bobl frodorol, ac
yn anffodus mae’r boblogaeth frodorol yn cynrychioli cyfran
anghymesur o’r cleifion sy’n ymweld â ni yn yr uned argyfwng.
Yn hanesyddol, cafodd poblogaeth frodorol Awstralia eu trin yn
drychinebus gan yr Ymerodraeth Brydeinig ac yna wedyn gan
lywodraeth Awstralia. Er fod pethau’n sicr yn gwella, mae
bwlch anferth yn parhau mewn safonau addysg, cyfleoedd
gwaith ac iechyd. Mae cyfradd uchel o glefyd y galon, clefyd
siwgr a phroblemau yn ymwneud ag alcohol ac iechyd meddwl
ymysg y bobl frodorol ac mae hyn yn rhannol gyfrifol bod y
disgwyliad oes bron i ddegawd yn llai. Mae tlodi ac amodau
byw yn golygu ein bod yn rheolaidd yn gweld cyflyrau megis
clefyd rhewmatig y galon sydd mwy neu lai wedi diflannu yng
Nghymru ers degawdau. Gwelwyd sawl protest yma yn sgil
marwolaeth George Floyd, ond yn anffodus rwy’n poeni y bydd
rhaid disgwyl sawl cenhedlaeth cyn gallu cywiro llawer o’r
anghyfiawnderau mae’r bobl frodorol yn eu wynebu yma.
Beth (os rhywbeth) sy’n codi hiraeth arnat a beth sy’n braf
am fod yn Cairns?
Mae’r tywydd wir yn wefreiddiol yma ac mae hi’n dywydd
shorts a flip flops drwy’r flwyddyn. Mae dewis anhygoel o
draciau cerdded, rhaeadrau a thraethau yma, ac mae’n wych
gallu mynd i ddeifio ar y Great Barrier Reef ar fy niwrnodau
rhydd.
Er bod y tywydd poeth yn wych, mae rhan ohonof yn methu
cael eistedd o flaen tân agored. Gan ein bod yn agos-ish at y
cyhydedd yma, mae’r dyddiau'n fyr ac mae hi gan amlaf yn
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020

dywyll erbyn 18.30 ac rwy’n bendant yn
methu nosweithiau hwyr yr haf. Er fod
tirwedd anhygoel yma, rwy’n colli
mynyddoedd Eryri. Ac wrth gwrs rwy’n
methu fy nheulu a fy ffrindiau adra!
Amser sbar- os oes yna fath beth i
feddyg prysur! Beth wyt ti’n cael cyfle i
neud sy’n fwynhâd?

Llyfrau ac ati Bethan Gwanas

L

a fu’n rhan o’r rhyfel ydi hi.
“Ew, do, wedi mwynhau
honna. Difyr iawn.”

lyfrau sydd wedi
plesio fy nhad, Tom,
sydd gen i i chi y tro yma.

Ar hyn o bryd rwyf yn mwynhau fy
ngwaith a fy mywyd yn Cairns. Rwy’n sicr
y byddaf yn dychwelyd adref i weithio yn
y pen draw, ond does gen i ddim brys
mawr i wneud hynny ar hyn o bryd, yn
enwedig tra fod Boris a Brexit yn gwneud
eu gorau (ac yn llwyddo) i fy nychryn i
ffwrdd.

Dydi o ddim wedi cael digon o
amser (nac amynedd...) i
ddarllen llawer ers
blynyddoedd, ond roedd o’n
ddarllenwr brwd iawn ers
talwm. Pan fyddai’r fan llyfrgell
yn galw heibio ffermydd,
byddai’r bocs wastad yn llawn
o lyfrau cowbois fel rhai Zane
Grey. Os nad ydech chi wedi
clywed am hwnnw, awdur
hynod boblogaidd o America oedd o,
gafodd ei eni yn 1872 a sgwennu fel ffŵl
tan ei farwolaeth yn 1939. Cyhoeddodd
dros 90 o lyfrau, cafodd 50 ohonynt eu
haddasu yn ffilmiau a fo oedd un o’r
awduron cyntaf erioed i fod yn filiwnydd.
Ond y mwya roedd o’n gwerthu, y mwya
fyddai’r beirniaid llenyddol yn ei
lambastio. A deud y gwir, wedi darllen
mwy amdano, mi fyddai hanes ei fywyd
yn gwneud ffilm. Roedd o’n dipyn o
gymeriad.

Wel, Dafydd, dyna beth ydy byw bywyd
i’r eithaf, a chyflawni cymaint hefyd!
Diolch yn fawr i ti am ffeindio amser i
rannu dy hanes efo darllenwyr Llygad y
Dydd. Mae’n hawdd deall pam fod nifer
yn dewis cael profiadau da mewn
gwlad arall ar gychwyn gyrfa, sy’n
ddigon heriol ynddo'i hun, heb orfod
delio â chanlyniadau y diffygion
ariannol presennol yn y gwasanaeth
iechyd yma. Yn sicr, pan ddoi di’n ôl,
byddi’n dod gyda chyfoeth o brofiadau
gwaith fydd o fudd yn eu tro i
ddefnyddwyr y gwasanaeth yma yng
Nghymru. Yn y cyfamser, mwynha'r
tywydd braf, y deifio, y mynydda yn
ogystal â dy waith, a chadwa’n bell o’r
crocodeil a’i ffrindiau peryg’ eraill!

Ta waeth, mae Dad
druan wedi bod yn
Ysbyty Bronglais ers
dros bythefnos (tra dw
i’n teipio hyn o eiriau),
yn aros am wely i ddod
yn rhydd yn Ysbyty
Treforus, er mwyn iddo
fo gael angiogram a stent
neu'r ddau (yn dibynnu
ar ganlyniad yr
angiogram). Felly mae o’n
teimlo’n iach fel cneuen ar
ward ’na, ac yn hynod
rwystredig, y creadur!
Mae’n dipyn o sioc i’r system iddo fo fod
yn llonydd mor hir. Ond mae’n gyfle i
ddarllen tydi?

Rwy’n ceisio mwynhau’r hyn sydd gan
Cairns i'w gynnig gan ddeifio, mynydda a
nofio gymaint â phosib. Rwyf hefyd wedi
cael cyfle i drafeilio ar hyd Awstralia a
Seland Newydd, a hefyd wedi gallu
ymweld â sawl gwlad yn Asia yn ystod fy
nghyfnod yn Cairns, gan gynnwys
Indonesia, Malaysia, Myanmar a’r
Philippines.
Yn olaf, oes gennyt gynlluniau ar gyfer
y dyfodol eto ac yden ni’n debyg i dy
weld yn ôl yng Nghymru rhyw bryd?

Doedd o ddim wedi cael
cystal hwyl efo’r llyfr am
‘Merêd – Dyn ar dân’ gan
amrywiol awduron.
“Braidd yn ddiflas”,
meddai am hwnnw, ond
ers hynny, mae Mam wedi
dechrau’r gyfrol honno ac
yn ei mwynhau’n arw.
Roedd o wedi gofyn am
fwy o lyfrau ysgafnach,
felly mi gafodd ‘Shamus Mulligan a’r
Parot’ Harri Parri, ond “Mae’r straeon yn
well pan fydd John Ogwen yn eu hadrodd
nhw.”
Mi gafodd well blas ar ‘Pobol Dafydd
Iwan’, sef ysgrifau Dafydd am hanner cant
o fawrion y genedl y bu o’n ddigon lwcus
(ac anlwcus weithiau!) i gael dod i’w
hadnabod. Pobol fel Hywel Teifi, Waldo,
Graf, Gwyn Erfyl, Niclas y Glais, Kate
Roberts ac Orig Williams – a’r Prins wrth
gwrs. Dw i’n cofio mwynhau’r
gyfrol hon yn arw pan ddaeth hi
allan gyntaf hefyd. Difyr a
gonest a dadlennol tu hwnt.
Dw i’n meddwl ei fod o ar ganol
un o’r ‘thrillers’ Saesneg rois i
iddo fo rŵan, ond tro Mam
oedd hi i ffonio heddiw.

Os oes gynnoch chi awydd
darllen y llyfrau hyn eich hun,
mae’r siopau llyfrau Cymraeg i
gyd ar agor eto bellach, a Siop
y Cymro yn gallu archebu rhai
i chi – os ydyn nhw’n dal
mewn print. Os nad ydyn
nhw, mae’r llyfrgell ar agor hefyd, rŵan.
Dach chi’n ffonio neu ebostio neu’n
archebu dros y we ac yna’n trefnu amser
i’w casglu. Mi fyddan nhw yno’n eich
Mi wnes i ddotio at ‘Herio i’r Eithaf’ gan disgwyl mewn bag papur bach del. Ro’n i
Huw Jack Brassington, ac ro’n i’n
wedi gwirioni pan es i yno! Ac i’r rhai
gwybod y byddai yntau hefyd, ac ro’n i’n ohonoch chi sy’n methu mynd i’w casglu iawn! Un o gyfres ‘Stori Sydyn’ ydi hi,
am ba bynnag reswm - bydd modd
llyfrau byr, hawdd eu darllen sy’n andros archebu eitemau ar gyfer eu cludo i’r
o fargen am ddim ond £1. Barn Tom:
cartref.
“Digri, wnes i gymryd ato fo, ti’n dod i
licio’r boi, oherwydd ei ffordd o sgwennu Gyda llaw,
a’r ffaith ei fod o mor hoffus.” Bydd rhai o mae’r awdur
yn derbyn 9c
drigolion Dolgellau yn ei nabod
bob tro y
oherwydd mi fu’n dysgu yng
bydd un o’i
Ngholeg Meirion-Dwyfor am
gyfnod, ac yn fwy diweddar, mae o lyfrau/llyfra
u yn cael eu
wedi ei weld ar S4C yn rhedeg
mynyddoedd ac ati. Mae o’n dda ar benthyca.
Jest rhag ofn
y sgrîn, ond mae o hyd yn oed yn
nad oeddech
well mewn print – yn fy marn i.
chi’n gwybod
Roedd Dad hefyd yn canmol
hynny ynde...
‘Lleisiau’r Rhyfel Mawr’ gan Ifor ap
Glyn yn arw. Cyfrol o lythyrau gan rai
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Taith feicio noddedig Jon a Shân

LLANFACHRETH

edi i ni'n dau
ymddeol o Goleg
Meirion-Dwyfor, cawsom
wahoddiad i ymuno gyda
chriw o 40 staff i gwblhau
her, sef beicio o Bont y
Tŵr yn Llundain i'r Tŵr
Eiffel ym Mharis. Syniad
da ar y pryd!

Mae Medwyn
Llewelyn Evans yn
ymddeol fel bugail
ar Stâd Nannau ar
31 Gorffennaf
eleni, ar ôl 42
mlynedd o
wasanaeth.

Ymddeoliad

W

Y bwriad oedd beicio oddeutu
200 milltir dros gyfnod o dri
diwrnod yn ystod mis Mai 2020.
Ond yn anffodus oherwydd
Cofid-19, roedd yn rhaid gohirio ein
trefniadau tan y flwyddyn nesaf, sef Mai
2021.
Roeddem wedi bod wrthi yn paratoi am
fisoedd, yn gwella'n ffitrwydd drwy
feicio o amgylch yr ardal. O Ddolgellau i
Aberdyfi, Dolgellau i Harlech, i fyny am
Goed y Brenin - rhywle a dweud y gwir,
er mwyn paratoi ar gyfer yr her.
Rhan o'r her oedd codi arian ar gyfer
achosion da. Fe ddewision ni'r elusen
Aren Cymru.

gyda chydweithwyr, ond yn methu ei
chyflawni ar hyn o bryd, rydym wedi
penderfynu beicio 200 milltir yn ein
hardal leol am bedwar diwrnod o
Orffennaf 20fed ymlaen, ond gydag un
diwrnod ychwanegol oherwydd y
bryniau serth sydd yn yr ardal yma.
Mae gwaith Aren Cymru yn hynod
bwysig yn y cyfnod bregus yma, felly
drwy ein cefnogi gallwch gyfrannu tuag
at y gwaith hanfodol y mae Aren Cymru
yn ei gyflawni.

Cychwynnodd
Medwyn fel bugail ifanc ar y Stâd ym mis
Hydref 1978. Ymgartrefodd yn
Boetheuog, Llanfachreth gyda’i wraig
Helen ar ôl priodi yn 1985, a chawsant
dair o ferched - Iona, Nia ac Awel. Mae
Medwyn bellach yn daid i ddau o wyrion Gethin a Cai, ac mae o a Helen wedi
ymgartrefu yn Pencefn, Dolgellau. Wedi
cyfnod hapus iawn yn bugeila gydag Idris
Nannau, ynghyd â’i gŵn defaid ffyddlon,
mae Medwyn yn edrych ‘mlaen at
gychwyn ar fenter newydd yn hyfforddi
cŵn defaid, a chael mwy o amser i
fwynhau. Dydi’r ffon fugail ddim yn
ymddeol eto!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yma.
Fel y gwelwch yn y llun, mae Aren
Os hoffech wneud cyfraniad ewch i
Cymru wedi gyrru crysau beicio lliwgar i dudalen we "justgiving'' a chwiliwch am
ni eu gwisgo.
“Jonathan and Shân's 200 mile cycle in 4
Gan ein bod wedi paratoi ar gyfer yr her days”.

Prosiect cymuned Henfaes

R

yma yn Nolgellau, cymorth â’n galluogodd
i greu Gardd Safle'r Hen Ysgol Ramadeg.
Yn benodol, hoffem sôn am:

oedd y tir ar safle'r hen
Ysgol Ramadeg ger Garej
Penbryn mewn cyflwr truenus.

Dolfeurig - Ann Humphreys, Alan a
defnyddwyr gwasanaeth y Ganolfan a fu
wrthi yn tyfu'r planhigion melyn Mair, gan
greu dau wely blodau uchel ac am eu
defnydd medrus o offer pwrpasol;

Roedd yn llawn danadl poethion, mieri ac
wedi'i orchuddio â sbwriel ac amrywiol
eitemau wedi torri, gan gynnwys cadair
swyddfa a oedd wedi'i dympio ar y safle.
Felly, dyma benderfynu mynd ati i wneud
rhywbeth i wella’r sefyllfa.

sydd bellach wedi’i gohirio tan y flwyddyn
nesaf. Er bod y ffair wedi’i gohirio mae’r
Roeddem yn ffodus i gael help gan staff a holl waith caled a’r ymdrech wedi talu ar
defnyddwyr gwasanaeth adran arddio
ei ganfed oherwydd mae prosiect Gerddi
Canolfan Anabledd Dysgu Oedolion
Cymunedol Henfaes wedi creu gofod
Dolfeurig. Daethant atom gyda’u hoffer
deniadol i fywyd gwyllt a bodau dynol.
pwrpasol, eu sgiliau, eu gwenau a llawer o Mae’r ardd wedi creu cyfle hefyd i leddfu’r
hiwmor a chafodd y gwaetha o’r tyfiant
ymdeimlad o unigrwydd a deimlir gan
gwyllt ei glirio o fewn ychydig oriau. Ar ôl lawer yn sgil y rheolau ymbellhau
torri'r gordyfiant, dechreuodd fy
cymdeithasol, hynny trwy wên, gair o
mhartner, Carl Granelli, gloddio er mwyn werthfawrogiad neu trwy sgwrs o hirbell
clirio gwreiddiau’r mieri a’r eiddew,
am y prosiect. Mae popeth wedi gwneud y
ddydd ar ôl dydd, am gyfnod a oedd yn
gwaith caled yn werth chweil! Y cam nesaf
ymddangos yn ddiddiwedd! Tasg nesaf
yw creu terasau i lawr o lefel y stryd i lefel
Carl oedd gwella ansawdd y pridd clai a’i llawr isaf fflatiau Henfaes, gyda’r bwriad o
wneud yn bridd addas ar gyfer hau had
blannu llwyni a blodau – mae’r gwaith
blodau gwyllt a fyddai’n denu a hybu
eisoes ar y gweill.
bywyd gwyllt. Fy nhasg i oedd hau’r
Mae’r gair "Cymuned" yn nheitl ein
hadau, gan obeithio y byddai gennym
ddigon o flodau ar gyfer y Ffair Peillwyr a prosiect yn cyfeirio at y cymorth a gafodd
oedd i fod i gael ei chynnal y mis hwn ond Carl a minnau gan y gymuned ehangach
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Janet Baker, Grŵp y Parc a Phartneriaeth
Dolgellau am sylwi ar ein gwaith ac
argymell ein prosiect ar gyfer aelodaeth o
Bartneriaeth Dolgellau;
Mo Ainscough am ei chyngor ar sut i wella
ansawdd y pridd ac ar gyfer yr holl
becynnau o hadau a roddwyd tuag at ein
prosiect gerddi;
Bob Gunton ar ran Cyngor Tref Dolgellau
am y cyfraniad ariannol cyntaf i'n prosiect
(wedi'i reoli fel rhan o'n haelodaeth o
Bartneriaeth Dolgellau)
Jon Anderson o Andersons Tree
Specialists Ltd am gyfrannu rhisgl - ac i
bob aelod o'n Cymuned sydd wedi gadael
planhigion a bylbiau a rhoi llawer o
ganmoliaeth i ni!
Louisa Graham –
Prosiect Cymunedol Henfaes
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Y Golofn Farddol

O

herwydd cyfyngiadau’r
cyfnod clo, ar ôl mis
Chwefror ni fu'n bosib cynnal
gornestau Talwrn y Beirdd yn y
gymuned, “yn y cnawd” fel petai.
Er hynny, roedd y cynhyrchwyr
yn benderfynol o barhau i
ddarlledu'r rhaglen felly rhaid
oedd bod yn greadigol a gofyn i
bawb recordio eu cerddi naill ai
dros y ffôn neu ar Whatsapp, ond
heb y gynulleidfa wresog arferol
wrth reswm. Mae technoleg yn
beth da’n aml!

gwâr maint eu galar ar goedd,
a'u parch tra â'r arch o'r fro.
I aber ei fynd heibio
Richard, a’i deulu’n unig
ddaeth. Er inni deimlo’n ddig
i bawb roedd wtrëydd bro'n
demlau yn cydymdeimlo.
stingoedd - setinoedd / gwrychoedd

I droi at gerddi’n ymwneud ag atgofion
eraill am y cyfnod clo, testun yr englyn ar
gyfer yr ornest rhwng y Llewod a’r
Gwylliaid oedd Cymeradwyaeth – dyma
englyn awdur y golofn –
Yn sŵn curo dwylo nos Iau – hen ŵr
Sy’n aros ei angau
Yn herio drwy'i baderau
Adain cwsg amdano'n cau.

Roedd Richard Tudor newydd ddechrau
godro ac er cof amdano, cododd grŵp ar y Ac englyn Huw Jones –
we wydraid o laeth iddo. Mae’r cywydd
Codwn hwyl clapiwn ddwylo, o wir barch
isod gan Gwion Aeron yn sôn am hyn –
Rhoi balm i’w cysuro
Haeddant bob arf o’n heiddo
Dyro lun gwydr o laeth
At eu rôl, sy’n wych bob tro.
a’i wedd llawn amaethyddiaeth.
Cei’r solas câi o’r sialens,
Testun y drydargerdd, sef cerdd gaeth neu
yn dy lun, a thrwy dy lens.
rydd heb fod dros 140 o nodau
Trodd at odro, herio’i hun,
cyfrifiadurol, fel un o negeseuon Twitter,
yn unllaw, deuai’i gynllun
oedd Hysbysiad o newid trefniadau, a
A ninnau allan o’r cyfyngiadau i raddau
i’r fei. Daeth newid ar fyd,
dyma Arwyn Groe –
helaeth bellach, cofiwn mai un o drallodau a’i wae i deulu diwyd;
gwaethaf y cyfnod hwn oedd na
Paid dod i’r Llew Coch ar nos Iau,
yn ddistaw daeth braw drwy’n bro,
chaniateid mwy na llond llaw o bobl
Mae dryse y lle wedi cau.
un hynaws wedi huno.
mewn angladdau. Efallai y clywsoch am
Paid trio linc Skype,
Rhown yn serchog gefnogaeth
farwolaeth drychinebus a chynamserol y Drwy lun ein gwydr o laeth.
Mae o’n lol botes maip,
ffarmwr o Lanerfyl, Richard Tudor, Llysun,
Jysd sgwenna rhyw bennill neu ddau.
A dyma gwpled ac englyn gan Huw Jones
a fu farw'n 45 oed yn dilyn damwain
Yn y drydargerdd isod gan awdur y golofn,
ar ddiwrnod ei angladd, pan aeth yr
tractor erchyll fis Ebrill eleni – lluniodd
meddwl am drefniadau amgen Dylan a
osgordd heibio iddo ef ac Eirian yng
Tegwyn Pugh Jones o Fallwyd gywydd
Llinos Gwin Dylanwad oeddwn i, er bod y
Nghwm
Dugoed,
ar
ei
ffordd
i’r
amlosgfa
iddo ar y testun Ymgynnull ar gyfer yr
manylion efallai’n wahanol!
yn
Aberystwyth
–
ornest rhwng y Llewod a’r Gwylliaid
(roedd dau dîm y Llew Coch yn erbyn ei
Paid dod i'r siop mae wedi cau,
Dim ond tawel ffarwelio
gilydd y tro hwn!) ym mis Mai –
Mae pawb yn gorfod ymbellhau,
Â’r un fu’n gynhaliaeth bro.
Dosbarthwn bob dydd Llun ac Iau,
Am i gannoedd ymgynnull
A theulu ei daith olaf yn eu loes
Plîs tecstia Dylan312.
i rannu'u dweud drwy'r un dull,
Rhoddaf glod aruchaf,
lledwyd ysgwyddau llydan
Tan tro nesa’
Am ei ddolydd meddyliaf,
ein bro. Roedd pawb ar wahân,
Am hir oes cyn marw'r haf.
yn dangos rhwng eu stingoedd
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COLOFN NATUR ‐ gan Rhys Gwynn

C

ngerddi’r dref ei hun. Tynnwyd y llun hwn
yn Islawrdref, ardal sydd tua’r un uchder
uwchlaw’r môr â’r safle ger Bwlch Coch, a
chychwyn y llwybr tuag at lyn Aran o dan
gopa Mynydd Moel. Planhigfa o goed duon
Dyma’r Pathew (dormouse) - rhywogaeth sydd yn fanna, gyda choed cyll ar y cyrion,
a safle yn anffodus yr aeth y biben nwy
o lygoden sydd wedi prinhau yn
sylweddol dros y blynyddoedd oherwydd newydd a osodwyd rai blynyddoedd yn ôl
i gyflenwi Bermo yn syth drwy ei ganol.
bod coed a gwrychoedd wedi diflannu’n
gyson o’r dirwedd. Llygoden bach o gorff Mae’n ddiamau bod safleoedd eraill yn yr
ardal. Mae poblogaeth ohonynt o Gorris i
ydyw, o liw tywod euraid cynnes pan yn
Bantperthog a fu’n destun astudiaeth am
aeddfed. Fe welwch fod y gynffon yn
flewog iawn ar ei hyd, yn wahanol i lygod flynyddoedd gan un o gyn wardeniaid
gwirfoddol y Parc Cenedlaethol, Jack
eraill. Mae’n defnyddio’r gynffon i ddal
Grasse. Jack oedd y cyntaf i gofnodi eu
gafael ar ganghennau, oherwydd dyna’i
brif gynefin – ar y brigau, yn wahanol eto i bod yn dringo’n uchel mewn coed pîn i
fwyta pryfed, sy’n dangos gwerth
lygod eraill. Liw nos, yn y coed a’r llwyni
cyfraniadau lleol i ehangu’n dealltwriaeth
fe fwytith aeron a chnau a rhywfaint o
bryfed. Mae ei lygaid yn fawr a’i whisgers o’r byd o’n cwmpas.
yn doreithiog, i allu canfod ei ffordd
Enw Lladin y creadur yw Muscardinus
mewn tywyllwch dudew. Yn y gaeaf daw
avellanarius. Tarddiad y gair olaf yw tref
lawr i fôn coeden a thyllu yn fanno gan
Avella yn alpau Apennine yr Eidal, lle
greu nyth glyd o weiriach a rhisgl
enwyd y gollen (Corylus avellana) am y
gwyddfid, arafu curiad ei galon a’i anadlu i
tro cyntaf yn y ganrif gyntaf oed Crist, a
ddim bron iawn, a gaeafgysgu tan y
hynny gan Pliny yn ei encyclopedia
gwanwyn. Hyd yn oed ar hafau gwlyb, fe
Naturalis Historia. Mae’r pathew yn
eith i drwmgwsg pan nad oes cyflenwad o
arbennig o hoff o fwyta cnau cyll. Un o’r
fwyd, er mwyn arbed ynni. ‘Kysgy val y
ffyrdd hawsaf o sefydlu a oes pathewod
pathew’ meddai William Salesbury yn
yn yr ardal yw i chwilio am gnau a
1547, ac mae’r idiom yn dal yn fyw am
fwytawyd ganddynt. Mae wiwerod yn
rywun mewn trwmgwsg.
dueddol o hollti cnau, neu eu malu’n flêr,
fel y gwna sgrech y coed. Mae llygod y
Ond, mae yna boblogaeth o gwmpas
coed yn cnoi twll yn yr ochr, ond mae ôl
Dolgellau, ac yn ddigon posib yng

westiwn sydd gen i y mis hwn
i chi ddarllenwyr. A welsoch
chi’r creadur bach yma rywdro
yng nghyffiniau Dolgellau?

dannedd i'w gweld yn glir o amgylch y
twll fel cyfres o dyllau nodwydd ac mae
rhigolau amlwg ar draws ymyl y twll.
Mae’r pathew yn cnoi twll hollol grwn ond
mae’n dal y gneuen yn wahanol ac yn ei
throi wrth gnoi fel bod ymyl y twll yn
hollol llyfn. Mae canfod cnau o’r fath yn
brawf sicr o’u presenoldeb.
Byddwn yn falch o glywed gan unrhywun
a welodd bathew – yn fyw neu’n farw, yn
Nolgellau. Cysylltwch drwy’r golygydd.

Llyfr lliwio newydd Cadi i ddidanu'r plant

M

ae Cadi, y ferch fach annwyl a busneslyd, a seren Cyfres Cadi gan
yr awdures Bethan Gwanas, yn ôl – a’r tro yma, mae modd i
blant liwio ei hanturiaethau eu hunain! Mae Llyfr Lliwio Cadi (Y Lolfa)
yn gasgliad hyfryd o luniau tylwyth teg a deinosoriaid, creaduriaid y
môr a'r Celtiaid, sef y bydoedd mae Cadi wedi ymweld â nhw ym
mhedwar llyfr cyntaf y gyfres.
Mae'r arlunydd Janet Samuel, sydd yn dod â’r cymeriadau a bywyd Cadi’n fyw i
ddarllenwyr ifanc, wedi paratoi 23 o luniau i’w
lliwio, ac ambell bos hefyd. Mae’r llyfr maint
A4, yn cynnwys brawddeg neu ddwy gan
Bethan Gwanas o dan bob llun er mwyn rhoi’r
cyd-destun. Mae’n addas ar gyfer pob math o
ddefnyddiau lliw – creonau, pinnau ffelt a
phensiliau lliw.

“Mae gwaith Janet Samuel yn arbennig, dwi
wrth fy modd efo’r darluniadau, ac maen nhw’n berffaith ar gyfer llyfr o’r math yma.
Mae’n wych meddwl y bydd plant yn medru defnyddio’u dychymyg eu hunain i liwio
anturiaethau Cadi!” meddai Bethan Gwanas am Llyfr Lliwio Cadi.
Meddai Janet Samuel, “Mae geiriau Bethan yn tanio’r dychymyg a dwi wrth fy modd yn
darlunio byd Cadi. Gobeithiaf bydd plant ledled Cymru yn mwynhau lliwio’r lluniau a
datrys y posau! Pwy all anwybyddu’r gymysgedd arbennig o ddeinosoriaid, môrforynion, corachod a Cheltiaid?”
Wrth ateb y cwestiwn ble fydd Cadi’n mynd y tro nesaf, dywedodd Bethan:
“Dwi ddim yn siŵr be fydd antur nesaf Cadi. Mae plant dros Gymru wedi cynnig y gofod,
y jyngl, y syrcas, yr Antarctig – a byd gwrachod hyd yn oed! Os oes gan rywun syniadau
eraill, rhowch wybod ar bob cyfri!”
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020
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Teyrnged i'r diweddar Andrew Watt

B

u farw Andrew yn dawel yn
Ysbyty Maelor, Wrecsam ar
20 Mehefin 2020 a chynhaliwyd
ei angladd o dan amodau
cyfyngedig yn Amlosgfa
Aberystwyth ar 1 Gorffennaf.
Er mwyn i ffrindiau a thrigolion dalu
teyrnged i Andrew, teithiodd yr hers
drwy'r dref, lle'r oedd tyrfa fawr wedi
ymgynnull i dalu’r deyrnged olaf, cyn
symud ymlaen i’r Amlosgfa yn
Aberystwyth.
Derbyniwyd rhoddion er cof am Andrew
tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a
Myeloma U.K.
Bu Andrew a Karen yn byw yn Nolgellau
ers eu priodas yn 1992. Meddai Karen:
"Buom yn briod am 27 o flynyddoedd ac
roedd Andrew yn ŵr cariadus, gofalus a
thriw hyd y diwedd. Roedd Andrew yn un
o chwech o blant, sef pedair merch a dau
fachgen. Roedd yn frawd, brawd yng
nghyfraith ac ewythr triw a hynod garedig
i’w deulu.
Bu Andrew yn aelod o Wasanaeth
Ambiwlans Cymru am 41 o flynyddoedd,
gan hyfforddi i fod yn barafeddyg; byddai
maes o law yn hyfforddi’r swyddogion
eraill.
Roedd Andrew a minnau yn aelodau o
Dystion Jehofa ac yn mynychu yr addoldy
yma yn Nolgellau, ac mae fy ffydd yn fy
nghynnal heddiw."
Darllenwyd amryw o deyrngedau i
Andrew yn yr Amlosgfa yn Aberystwyth.
Dr Nick Bradley ar ran Ras y Gader:
"Mae nifer helaeth ohonoch yn
ymwybodol o swyddogaeth Andrew yn

Ras y Gader fel parafeddyg
yn yr ardal, ond yn siŵr heb
fod yn ymwybodol o’r
swyddogaeth a gyflawnodd
fel parafeddyg cyntaf yn yr
ardal hon. Roedd
ymgymryd â'r swydd yn
dasg anferthol yn y dyddiau
cyntaf oll. Roedd y swydd
yn un heriol, ac yn dal i fod
felly heddiw, yn gofyn am
ostyngeiddrwydd, meddwl
chwim a bod yn abl i wneud
y penderfyniad sydyn a
chywir yn y fan a’r lle. Yn ôl
yn y dyddiau cynnar, roedd
yn rhaid magu perthynas
dda gyda’r meddygon er mwyn i
barafeddyg allu cyflawni rhan bwysig o’r
gwaith, a hefyd bod cystal â hwy.
Roedd angen cryn ddoethineb yn ogystal
â gallu amlwg i drin cleifion.

Ambiwlans:
"Hoffwn gyflwyno ychydig
eiriau o deyrnged i Andrew.
Bûm yn cydweithio gydag
Andrew am bron i 40
mlynedd, wedi ei adnabod ers
oedd yn ei ugeiniau cynnar.
Roedd Andrew yn berson
amryddawn iawn, a chanddo
sgiliau eang mewn llawer
maes. Roedd yn berson
hunan gynhaliol, yn gallu
gwasanaethu ei gerbydau ei
hun, ac yn troi ei law at
unrhyw beth yn y cartref, gan
gynnwys peintio a garddio.
Byddem yn trafod llawer am
y prosiectau y byddai yn ymgymryd â
hwy. Roedd gan Andrew argyhoeddiadau
dwfn, a’i grefydd yn bwysig iddo. Byddai
bod amser yn dweud ei fod yn gweithredu
yr hyn yr oedd yn ei gredu .

Yn ystod ei gyfnod gyda’r Gwasanaeth
Ambiwlans, byddai Andrew yn gyson â’i
ben mewn llyfrau, er ceisio gwella ei hun.
Maes o law, fe oedd Swyddog Arweiniol y
Gwasanaeth yn Nolgellau, yna ymhen
Yn sicr roedd Andrew yn gaffaeliad i ni fel
amser daeth yn hyfforddwr, ac yna'n
meddygon, a gwawriodd gwasanaeth
bennaeth y Sector. 'Chlywais i erioed
newydd i’r meddygon teulu. Andrew oedd
amdano yn dweud gair cas am neb, ac
yr un a oedd wedi arwain y ffordd i
roedd gan ei gydweithwyr barch mawr
sefydlu'r gwasanaeth hwn, a bu yn
tuag ato. Yn anffodus daeth ei yrfa i ben
arweiniad i’r cyfryw rai sydd wedi dilyn ôl
oherwydd afiechyd creulon, a bu’n
ei droed. Bu'n bleser cael cyd-weithio
brwydro'n ddewr hyd y diwedd.
gydag Andrew am yr holl flynyddoedd."
Cafodd ofal ac anogaeth a chariad gan
Arbenigwr Haematoleg yn Ysbyty
Karen hyd y diwedd, ac mae ein
Maelor Wrecsam:
meddyliau gyda Karen, ei deulu a’i
"Roedd Andrew yn ŵr bonheddig a fu’n
ffrindiau yn eu colled.
ymladd ei afiechyd yn wrol, a bydd yn cael
Bydded i ti orffwys mewn hedd, ein
ei gofio yn ein meddyliau am amser hir."
ffrind".
Emrys Roberts ar ran y Gwasanaeth
Dangosodd Andrew, nid yn unig ei fod yn
gymwys, yn dilyn llyfr cyfarwyddiadau,
ond hefyd yn gallu asesu cyflwr y claf, a
bod yn sensitif i’w anghenion.

Clwb Cerdd Dolgellau yn cofio'r unawdydd Hannah Marcinowicz

F

gorau fyddai gohirio'r cyngerdd arbennig
hwn tan nos Sadwrn 26 Medi 2021, gan
obeithio y bydd pethau'n well o lawer
bryd hynny.

el sy'n gyffredin ym maes y celfyddydau byw
ar hyn o bryd, mae 'na gryn ansicrwydd am y
ffordd ymlaen. Pryd y cawn ailgydio tybed efo
sioeau a chyngherddau o flaen cynulleidfa, yn lle
dan gyfyngiadau sgrîn fach ac o bell? Bydd yn
rhaid disgwyl am gyfarwyddiadau pellach cyn
cyhoeddi dim byd.
Mae rhaglen 2020-21 wedi'i pharatoi wrth gwrs, ond mi fuasai
hi'n gamarweiniol ei chyflwyno cyhyd ag y mae marc cwestiwn
yn parhau am hyfywedd y cyfan. Dim ond un penderfyniad
pendant sy' wedi'i wneud erbyn hyn. Yn ôl y cynllun, Côr Bro
Meirion oedd am agor y tymor yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ar
nos Sadwrn 27 Medi yng nghwmni Cerddorfa Halgate o
Doncaster, 'gêm yn ôl' fel petai yn sgîl ymweliad llwyddiannus
â'r gerddorfa gan y côr yn ôl ym Medi 2018. (Arweinydd
Cerddorfa Halgate yw Mr Ceri Williams, sy'n adnabyddus yng
Ngwynedd fel athro cerdd peripatetig mewn ysgolion cynradd.)
Mae amodau'r coronafeirws wedi gwahardd côr a cherddorfa
fel ei gilydd rhag ymarfer, heb sôn am ddiffyg sicrwydd ynglŷn
â'r dyddiad arfaethedig. Cytunwyd felly gan bawb mai'r peth
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020
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Yn absenoldeb manylion am y dyfodol,
hoffwn achub ar y cyfle i edrych yn ôl am
eiliad a rhoi sylw i stori a ymddangosodd
yn y cyfryngau bron flwyddyn yn ôl.
Byddwch efallai'n cofio gweld pennawd,
ddiwedd Awst 2019, am awyren ysgafn
Piper-Alpha yn mynd ar dân a syrthio'n
glec dros yr Alpau, ar y ffin rhwng Ffrainc
a'r Swistir. Enwyd peilot yr awyren fel
Jonathan Goldstein, cynhyrchydd cerdd a
chyfansoddwr ffilmiau, a fu farw gyda'i
wraig a'u baban bach. Dim ond nes ymlaen
y cefais i wybod enw'r wraig honno Hannah Marcinowicz, unawdydd ofnadwy
o dalentog ar y sacsoffon, a
ymddangosodd yn y Clwb yn ôl ym
Mawrth 2011.
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020

Coleg Meirion‐Dwyfor

M

ae myfyrwyr Coleg MeirionDwyfor wedi gorfod addasu
i ffordd newydd o fyw a ffordd
newydd o ddysgu gyda help gan eu
rhieni, tiwtoriaid a hefyd gan gynfyfyrwyr y coleg.
Mae nifer o fyfyrwyr yn cwblhau eu Lefel
AS yr haf hwn a byddant yn edrych ymlaen
at wneud cais i brifysgolion y flwyddyn
nesaf. Hyd yn oed o dan reoliadau'r cyfnod
clo presennol, mae myfyrwyr o’r coleg yn parhau i weithio'n
galed i sicrhau eu dyfodol mewn addysg uwch.

“Wnes i ddim sylweddoli gymaint y byddai pobl yn ystyried y
goleuadau bychain hyn fel symbol o gofio a gobaith, a chredaf
fod lliwiau'r enfys yn symbylu nifer o emosiynau gwahanol”.

Mae Ms Wendy Hinchey, Cydlynydd Cyfoethogi a Darlithydd
Saesneg yn y coleg wedi bod yn dysgu ei myfyrwyr arlein ers
mis Mawrth, a threfnwyd amryw o weithgareddau yn ystod y
cyfnod clo, megis trefnu siaradwyr gwadd i siarad gyda’r
dosbarth ar google meet. Un siaradwr gwadd oedd y cynfyfyriwr Lefel A, Lois Williams. Astudiodd Lois ar safle’r coleg
ym Mhwllheli cyn mynd i astudio Llenyddiaeth Saesneg ym
Mhrifysgol John Moores, Lerpwl.

Y flwyddyn ddiwethaf, dyfarnwyd Gwobr Byrsari i Miriam gan
"The Worshipful Company of Woodturners" i ddatblygu ei
chrefft ymhellach. Hyd yn hyn, mae Miriam wedi gwerthu dros
130 o oleuadau te enfys ac wedi cyfrannu £520 at elusen.

Siaradodd Lois gyda myfyrwyr Lefel A campysau Dolgellau a
Phwllheli am nifer o bynciau- o sut y maent yn ymdopi gyda'r
sefyllfa bresennol i sut y gallent fod yn defnyddio'r haf i baratoi
ar gyfer y flwyddyn nesaf. Soniodd Lois am sut i ddarllen
nofelau mewn paratoad ar gyfer traethodau, sut i gasglu
dyfyniadau a datblygu cwestiwn yn effeithiol, sut i gynnwys
ffynonellau eilaidd a sut i ddrafftio traethawd. Roedd y
myfyrwyr hefyd yn awyddus i drafod eu ceisiadau UCAS a sut i
ddrafftio datganiad personol gyda rhywun oedd wedi gwneud
hynny yn ddiweddar iawn.
Wrth sôn am y profiad, dywedodd Lois,
“Pan oeddwn yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, cawsom gyfle i
siarad gyda phobl oedd yn barod yn y brifysgol ac fel myfyriwr
Lefel A, roedd hyn yn ddefnyddiol. Pan ofynnwyd i mi wneud yr
un peth eleni gan fy nghyn-ddarlithydd roeddwn yn fwy na
hapus i helpu. Roedd y profiad o gymorth i mi hefyd, gan fy
mod yn ystyried dysgu fel swydd posib yn y dyfodol, er nad wyf
yn sicr eto. Wnes i wir fwynhau'r profiad a gobeithio i mi fedru
helpu'r myfyrwyr yn yr un ffordd.”
Codi ysbryd gyda goleuadau te
Mae Miriam Jones, technegydd Celf a Dylunio rhan amser a
darlithydd Dylunio 3D yn y coleg yn Nolgellau, wedi bod yn
codi'r ysbryd yn ystod y cyfnod clo drwy greu goleuadau te
dyluniad enfys. Mae Miriam yn rhedeg ei busnes ei hun hefyd,
www.miriamjones.co.uk, ac yn ystod y
blynyddoedd diwethaf, mae wedi defnyddio ei
sgiliau creadigol i greu tlysau ar gyfer
seremonïau gwobrwyo ar safleoedd Dolgellau a
Phwllheli.

Cynhyrchu cyfarpar amddiffyn wyneb
Ers diwedd mis Mawrth, mae Dave Bowen, darlithydd TG ar
gampws Dolgellau wedi bod yn gwneud cyfarpar amddiffyn
wyneb gan ddefnyddio argraffydd 3D, ac yna'n eu dosbarthu i
ysbytai, meddygfeydd, cartrefi gofal, a gweithwyr gofal unigol ar
draws y Deyrnas Unedig.
Mae Dave yn dysgu ar y cwrs BTEC TGCH Lefel 2 a 3 a gall
myfyrwyr ar ei gwrs Lefel 3 ddysgu'r camau yn arwain at
gynllunio a chreu dyluniadau 3D yn barod i'w hargraffu. Dros y
misoedd diwethaf, mae argraffu 3D wedi chwarae rhan bwysig
wrth greu eitemau Offer Diogelu Personol hanfodol i amddiffyn
gweithwyr allweddol, gan ddangos pa mor bwysig yw'r sgiliau
hyn heddiw.
Dechreuodd Dave, ynghyd â'i wraig Sue, wneud y cyfarpar
amddiffyn wyneb ym mis Mawrth, gydag ond un argraffydd, gan
ddanfon masgiau yn lleol. Fodd bynnag, tyfodd y galw am y
masgiau a llwyddodd i allu defnyddio chwe argraffydd 3D arall
gyda help nifer o ffrindiau. Maent yn gweithio fel tîm a hyd yn
hyn, mae'r tîm wedi gwneud a dosbarthu 1775 o eitemau
wyneb. Meddai Dave,
“ Ar y dechrau roeddem yn cyflenwi ysbytai, meddygfeydd,
cartrefi gofal, a gweithwyr gofal, dros dde Gwynedd i gyd ond
hefyd ymhellach i ffwrdd gan gynnwys, y West Midlands, Dorset
ac Essex. Rydym hyd yn oed wedi bod yn cyflenwi'r ward
COVID-19 yn Ysbyty Gwynedd. Yn fwy diweddar rydym wedi
bod yn derbyn ceisiadau gan ddeintyddion, trinwyr gwallt a
llawer o bobl a busnesau eraill sy'n paratoi i ail-agor neu fynd
yn ôl i'r gwaith”. Ychwanegodd Dave fod hyn yn bendant yn
ymdrech tîm, gan ddiolch i bawb sydd wedi
helpu a chyfrannu.“Diolch i'n grŵp o yrwyr
dosbarthu gwirfoddol, ac wrth gwrs holl
aelodau hael ein cymuned anhygoel sydd
wedi rhoi dros £5000 i ariannu'r gwaith”.

I ddechrau, fel ffordd o ymdopi gyda galaru am y
rhai sydd wedi colli eu bywydau i'r firws
ofnadwy hwn, gwnaeth Miriam un golau te iddi
ei hun a rhannodd lun ohono ar gyfryngau
cymdeithasol. Derbyniodd adborth cadarnhaol a
nifer o ymholiadau am archebion.
Gyda'r pren oedd gan Miriam mewn stoc
dechreuodd wneud cynifer o oleuadau te â
phosib, gan godi arian ar gyfer GIG Awyr Las,
MIND a'r Rainbow Trust. Mae Miriam wedi
mynd yn brin o goed ddwy waith, gan fynd drwy
ddeg metr o dderw! Meddai Miriam,
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020
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Ania'n byw ei breuddwyd gyda merlod

U

nion ddwy flynedd yn ôl i’r
mis hwn, yn dilyn sefyll ei
harholiadau Lefel A, gadawodd
Ania Gymru fach i ddilyn ei
breuddwyd a mynd i bellafoedd
Lloegr i ofalu am ferlod ac
ebolion ym Mridfa Chasemore yn
Cobham, Surrey.
Cafodd Llygad y Dydd gyfle i sgwrsio
gydag Ania, a darganfod sut mae’r sefyllfa
bresennol yn effeithio arni hi a’i gwaith.
Meddai Ania:
“Wel dyma gyfnod hanesyddol, cyfnod
fydd plant ein plant yn cael eu haddysgu
amdano yn yr ysgol rhyw ddydd, os a'n
nhw’n ôl, fyswn i’n credu. Cyfnod heriol,
caled, diflas ac ysgytwol.
Sut mae o wedi effeithio arna i rydach
chi’n gofyn? Wel, ‘dydi bywyd ddim yr un
fath ond dydi un diwrnod i’r llall ddim yr
un fath! O ran fy hun ‘dwi di bod yn y
gwaith bob dydd, fel pob mis arall.
Daethom drwy enedigaethau’r ebolion yn
llwyddiannus ac mae prysurdeb wedi bod
yn gymorth, ond hefyd yn anodd gan nad
oes dihangfa ohono. 'Dwi ’n siŵr bo chi
wedi dallt felly - yndw dw i’n “key
worker,” a do ‘dw i wedi bod yn gweithio
drwy’r pandemig. A na. ‘dwi heb fod yn
‘neud ffitnes rwtîns newydd a na ‘dwi heb
gael lie-in er yn cerdded 30,000+ o
gamau'r dydd!!
Ond yn ôl ataf i, achos dyna ydych eisiau
ei glywed yn ôl pob sôn. Mae’n rhaid bod
bywyd yn ddiflas felly! Haha.
Er fy mod i wedi symud 233 milltir o adra
ers dwy flynedd bellach mae’r waliau
wedi codi yn dilyn y “lockdown” sydd
wedi cyfyngu ar fy rhyddid i weld fy
nheulu a fy ffrindiau, a ‘dydi hynny heb
fod yn hawdd bob dydd. Mae’r dyddiau
lle ‘dwi’n derbyn neges neu “face time”
yn rhoi gwên a hwb i mi, ond hefyd yn
f’atgoffa o ba mor bell yr ydw oddi
cartref, a fy mod ar ben fy hun. Ond ma’

gen i Sash (fy nghi) a
‘dwi’n cyfri fy mendithion
ei bod hi hefo fi. Ond
mae’r dyddiau hynny lle
mai dim ond cwtsh all fy
nghynnal wedi bod yn
heriol, a ‘dwi’n siŵr nad
dim ond fi sydd wedi
stryglo. Ond bywyd ‘di
bywyd, ‘da ni dal yma i
ddeud y stori! Ia stori,
ydech chi’n dal i ddarllen
tybed? Ha ‘dwi’m yn siŵr
os fyswn i!!

ond 3 ohonom yno! Ond mae’n rhaid i mi
gyfadde’ mai cael fideo o mamgu yn canu i
Bydd rhaid i fi sôn am y digwyddiad hollol mi oedd yn goron ar bopeth. Mi ddaeth
nyts arall ‘dwi wedi ei brofi, na dim ciwio deigryn i fy llygaid, y pethau bach ‘rydym
am oriau i fynd i’r siopa i brynu bwyd, er ni’n werthfawrogi ynde. Addo mai 20
ma’ hynny yn andros o annaturiol. Fe
ydw i a ddim 90!
wnes i ganu i gynulleidfa o tua dwy fil + ar
Wel os ydych wedi cyrraedd fan hyn ‘da
twitter. Ia fi! yn canu ar ben fy hun!
Mae’n rhaid fod sefyllfa'r corona ‘ma wedi chi’n haeddu medal, neu ma’ch bywyd
‘neud i mi golli arni! Ond mae’n rhaid i fi mor ddiflas ag un pawb arall ar hyn o
gymryd y cyfle i ddiolch i Racing Welfare bryd a ma’ hwn falla wedi rhoi gigl i chi.
Dyma brofiad lockdown/coronavirus Ania
ac i ddiolch am eu gwaith diflino.
Parry yn Cobham, Surrey.
Pwy arall sydd wedi cael eu penblwydd yn
Cofion gorau atoch yn Nolgellau a’r fro.”
ystod y “lockdown”? Wel, waeth i mi
gyfadde’, mi o'n i’n un o’r bobl ar y dechra’ Diolch Ania am rannu ychydig am dy
oedd yn pitio pawb oedd yn cael eu
fywyd lawr yn Surrey gyda ni, a’n
penblwyddi yn ystod y cyfnod yma, ond
dymuniad yw y daw haul ar fryn ac y cei
hefyd ar yr un gwynt yn dweud ‘o leia ga’ i ddod adre yn fuan iawn.
fynd i Thorpe Park, ‘dydi un fi ddim tan
mis Mai’. Na, ches i ddim mynd, er i mi
ddeud fyswn i’n taro mewn am ‘chydig o
hwyl, ac y byddai “cell” yn newid digon
pleserus o’r bedair wal arferol. Jôc!
Fyswn i byth, hogan barchus capel ydw i
cofiwch!! Haa! Yn lle, fe gefais i
ddiwrnod arferol yn gwaith yn gweithio,
ond gyda fy holl ffrindiau yn canu, bwyta
cacennau ac yn chwerthin lond ein boliau
gyda mi yn ystod y dydd. Ges i BBQ yn y
nos hefyd gyda 2 fetr rhwng pawb a dim
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Beechwood Ddoe a Heddiw

F

el y gŵyr trigolion Dolgellau
mae Beechwood House wedi
gweld gweddnewidiad sylweddol
yn ystod y ddwy flynedd
diwethaf.
Tybed beth oedd hanes gwreiddiol yr
adeilad? Pwy well i'w holi am gefndir y lle
na Merfyn Tomos.
Dyma oedd gan Merfyn i’w ddweud am
hanes yr adeilad.
Credaf i’r Beechwood gael ei godi yn yr
1870au fel Bridge End House. (Y Stag
oedd yr adeilad cyntaf yn Stryd y Bont yn
yr 1860au). Roedd yr adeilad wedi’i godi erbyn 1880, gyda’r
rhan isaf, agosaf at y bont gyda’r ffenestri mawr, yn siop. Y
cyntaf i gadw’r siop i mi wybod amdano oedd James Mee, rhif 1
Bridge End a werthai bysgod (Roedd Mee wedi dod i’r ardal i
Gaerdeon, yn fwtler i deulu Jelf). Ceir llun cynnar yn dangos
enw Mee ar ochr yr adeilad yn wynebu’r afon.

Beechwood Hotel, 1920
Yn 1947, symudodd y
cyfrifoldeb am Iechyd
Cyhoeddus o’r Cyngor Sir i’r
Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, a bu’r adeilad yn brif swyddfa
i Gyngor Iechyd Cymuned Meirionnydd.
Daeth tro ar fyd erbyn 2020.

Ceir llun o’r lle fel Beechwood Hotel yn 1869 yng nghyfrol
“Dolgellau - Diwydiant a Masnach” (tud 71, cyfrol 3 o'r gyfres).
Roedd yn cael ei adnabod fel Beechwood Hotel erbyn hynny.
Roedd y Misses Jones yn cadw’r lle fel gwesty preifat a
masnachol erbyn 1923, ac yn dal yno yn 1939. Mae’n debyg mai
Mr a Mrs H Hughes, Manceinion oedd piau’r lle erbyn 1939. Nid
yw’n glir pam y'i gelwid yn Beechwood, hwyrach am ei fod yn
enw parchus, cyffredin ar y pryd. Ceir ambell i Beechwood
mewn trefi eraill ar ddechrau’r ganrif ddiwethaf.

Siop Mee
Wedi derbyn yr hanes uchod gan Merfyn, cafodd Llygad y
Dydd gyfle i sgwrsio gyda Dean Hawkins sydd erbyn hyn wedi
sefydlu “The Gin Bar” yn adeilad Beechwood House.
Meddai Dean,
“Rwyf wedi byw yn Nolgellau ers yn blentyn, ac wrth i mi
dyfu'n hŷn, roeddwn yn sylweddoli fod yna rywbeth arbennig
am y dref hon, a beth bynnag fyddai fy nghynlluniau ar gyfer y
dyfodol, roeddwn yn sicr fy mod am aros yma.
Fel aeth y blynyddoedd yn eu blaenau, roedd gennyf amryw o
syniadau sut y buaswn yn gallu cynnal busnes yma, gwneud
rhywbeth a fuasai'n gynhyrfus a newydd i bawb sy'n byw ac
yn ymweld â’r dref hudolus hon.
Yn 2018 fe gollais fy nhad, yn dilyn brwydr ddewr yn erbyn
cancr. Fel y gallwch ddychmygu, fe’n llethodd fel teulu yn llwyr.
Wedi colli fy nhad, bu'n rhaid imi ail edrych ar fy mywyd o
safbwynt hollol wahanol. Roedd gennyf bartner a mab bach, ac
roedd yn rhaid meddwl am y dyfodol, a sut i’w cynnal nhw.
Dechreuais feddwl am y syniadau gwirion ond diddorol oedd
gen i pan oeddwn yn fy arddegau. Roeddwn wedi trafod rhai
ohonynt gyda fy nhad.
Felly yn Haf 2018 dyma benderfynu mynd amdani! Cymerais
gambl go iawn, defnyddio fy holl gynilion ynghyd â blaendal
roeddwn wedi ei gasglu er mwyn prynu tŷ, a’i fuddsoddi
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BEECHWOOD yn parhau...

blynyddoedd maith, ond heb gymryd llawer o sylw ohono. Wrth
weld yr adeilad yn cael ei adnewyddu, dechreuodd fy
meddyliau grwydro unwaith eto, ond yn gyflymach y tro hwn. Y
lle iawn, y lleoliad iawn a'r maint iawn, heb fod yn rhy fawr nac
yn rhy fach. OND oedd yr amser yn iawn? Penderfynu cymryd
gambl eto a mynd amdani!!

Ein cynlluniau ar gyfer Beechwood oedd ehangu ar y busnes
oedd gennym yn barod. Felly newid Beechwood House i’r hyn
ydyw heddiw sef “Cocktail Bar” a “Gin Bar”. Mae’r ystafelloedd i
gyd yn amrywiol, gyda lliwiau, awyrgylch, a dodrefn gwahanol.
Rydym yn gobeithio cynnig rhywbeth unigryw, nid yn unig i
Ddolgellau ond i Gymru gyfan. Mae gennym dros 250 o
wirodydd gwahanol ac mae’r nifer yn dal i gynyddu. Dydi’r
daith ddim wedi bod yn hawdd, rydym wedi cael llawer o
anawsterau ar y ffordd, ac yna fel yr oeddem yn paratoi i agor
Beechwood House are ei newyddd wedd, 2020 dyma’r PANDEMIG yn taro!!
mewn rhywbeth roeddwn yn meddwl a fuasai yn gweithio yma
Gobeithio y bydd fy stori yn annog mwy o bobl ifanc i fentro i
yn Nolgellau a’r cylch.
fyd busnes yn lleol, i ystyried adnewyddu'r adeiladau hyfryd
sydd gennym yma yn Nolgellau, a thyfu economi Dolgellau'n
Dyma gyflwyno “The Tow Bar” sef yr union beth mae yn ei
llwyddiannus. Dw i'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth busnesau
ddeud ar y “tin”, sef bar symudol ar gyfer ei gludo i unrhyw
lleol, ac i drigolion Dolgellau wrth i ni ddatblygu'r fenter hon.
ddigwyddiad, fel bo’r gofyn- gwyliau o bob math, priodasau a
Wrth agor Beechwood rwy'n gobeithio fy mod yn rhoi
chynadleddau. Fel yr aeth yr amser heibio, sylweddolais fod
rhywbeth yn ôl i'r dref.
cryn alw am y math yma o wasanaeth, nid yn unig yma yn
Nolgellau ond trwy Gymru gyfan. Yna darganfod bod mwy a
Diolch yn fawr Dolgellau."
mwy o bobl yn caru jin, a bod mwy a mwy o ofyn am ein
gwasanaeth.
Rydym fel darllenwyr Llygad y Dydd yn diolch i Dean am
rannu ei brofiadau ac yn dymuno pob llwyddiant i’r fenter.
Wedi gwneud ymchwil trwyadl, sylweddolais fod gennym
Fel dywedwn yng Nghymru fach “Fe ddaw eto Haul ar Fryn”.
fusnes roedd y cyhoedd yn ei fwynhau, ac roedd hynny yn ein
cyffroi. Roedd gwerthiant jin wedi cynyddu mor sylweddol, nes
ein bod erbyn hyn yn cadw tua 100 gwahanol fath ohono, o bob
rhan o’r byd, yn cynnwys Cymru wrth gwrs. Gyda busnes yn
cynyddu a’r dyddiadur ar gyfer 2019 yn llenwi’n sydyn, ein
llwyddiant ni i greu busnes newydd o ddim, a llwyddo i greu
elw yn y flwyddyn gyntaf - be nesa!
Ym Mehefin 2019, gyda'r busnes yn ffynnu, penderfynodd fy
mhartner a minnau edrych am gyfleoedd ehangach. Erbyn hyn
roeddwn yn ymwybodol o beth roedd trigolion y dref yn ei
fwynhau, a beth roedd ymwelwyr yn ei fwynhau, ac roedd y
gefnogaeth a’r anogaeth a gefais gan drigolion Dolgellau yn fy
syfrdanu. Yna yn sydyn sylweddolais fod Beechwood House ar
werth, adeilad roeddwn wedi ei basio yn ddyddiol ers

CLWB CERDD ... parhâd o dud. 15
(Digwyddodd y
cyngerdd yng nghyddestun y tswnami
dychrynllyd draw yn
Siapan, a chwaraeodd
Hannah yr alaw
Siapaniaidd hyfryd
'Hamabe No Uta', a
wnaed yn enwog gan
James Galway, fel
teyrnged a mynegiad o
hiraeth.) Yn ogystal,
cafwyd ganddi weithdy
hynod o lwyddiannus yn Nhŷ Meirion, lle
dangosodd ei dawn o rannu ei sgiliau a'i
hangerdd cerddorol efo pawb, ac
ysbrydoli cerddorion ifanc wrth wneud.
(Gwnaed argraff ddofn arni hi a Richard
gan gyfraniadau'r disgyblion.) Cyfleir hyn
i'r dim yn y llun a dynnwyd.
Nid datganiad cofiadwy yn unig a gafwyd
ganddi gyda'i chyfeilydd Richard Shaw ar
nos Wener 11 Mawrth 2011.

Ar nodyn mwy siriol, gobeithiaf yn wir y
cawn gyflawni'r gig a drefnwyd ar gyfer
nos Wener 20 Tachwedd, gan fod
gweithdy diddorol arall wedi'i gynllunio
at y bore hwnnw. Mae oboydd Amy
Roberts hithau'n brofiadol gyda
gweithdai, ac wedi arwain sawl un gyda'r
'Wigmore Hall Tots' yn Llundain. Y bwriad
felly yw iddi dreulio rhyw hanner awr yn
Trasiedi bersonol heb os (dw i'n cofio
y Ganolfan Deulu yng nghwmni plant bach
rŵan ei bod hi newydd ddyweddïo adeg y Ysgol Feithrin Dolgellau. Achlysur i edrych
cyngerdd), a cholled fawr i fyd
ymlaen ato - byw mewn gobaith...
cerddoriaeth a byd addysg.
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Capel Salem

Gofalaeth
Eglwysi Annibynwyr
Dinas Mawddwy,
Dolgellau a Llanelltyd

O

s ydych wedi
cerdded neu
yrru heibio Capel
Salem, Dolgellau,
yn ddiweddar,
hwyrach i chi
sylwi ar y faner
sydd wedi ei
gosod ar y
rheiliau ger y
fynedfa i libart y
capel.

Y

n ystod y misoedd
diwethaf mae pob ardal o
fywyd wedi wynebu cyfnod
anodd, ac felly wrth ystyried
mai cymdeithas yw eglwys,
mae hi wedi bod, ac yn parhau
i fod yn gyfnod heriol i’n
heglwysi ninnau.

Ar y faner ceir y
geiriau “Ffydd,
Gobaith, Cariad.....A’r
mwyaf o’r rhain yw Cariad”, crynodeb o’r adnod a geir yn Llythyr Paul at y Corinthiaid
13:13 sef "Ar hyn o bryd mae gynnoch chi dri pheth sy'n aros: ffydd, gobaith a chariad.
Ond y mwya’ ohonyn nhw ydy cariad." (fersiwn Beibl.net).
Mae baneri o’r fath yn eitha’ cyffredin ar reiliau neu gatiau capeli yn ardal Llŷn ac yn
raddol maent yn ymddangos mewn rhannau eraill o’r wlad hefyd. Maent yn hynod o
liwgar, yn cynnwys holl liwiau’r enfys. Maent yn adleisio’r enfysau sydd wedi
ymddangos mewn ffenestri cartrefi ledled y wlad mewn teyrnged i’r holl weithwyr
allweddol sydd wedi mentro’u bywydau er mwyn cynnal ein cymdeithas yn ystod
cyfnod argyfwng y Covid-19. Mae’r baneri hefyd yn arwydd fod bywyd yn parhau yn
ein capeli er bod y drysau wedi'u cau ar hyn o bryd. Y gobaith yw y bydd Capel Salem
yn ail agor ar gyfer gwasanaethau ym mis
Medi, gyda mesurau iechyd a diogelwch
priodol mewn lle.

Eglwysi Bro Cymer

M

ae Cyngor Ardal
Weinidogaeth Bro
Cymer wedi penderfynu
peidio â chynnal
gwasanaethau yn ein heglwysi
yn ystod misoedd Gorffennaf
ac Awst. Fodd bynnag, rydym
ni'n gobeithio ailddechrau
addoliad cyhoeddus ym mis
Medi.
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Mae sawl un wedi dweud bod yr
argyfwng presennol wedi gorfodi
eglwysi i addasu dulliau addoli o rai’r
ddeunawfed ganrif i ddulliau’r unfed
ganrif ar hugain, dros nos bron!
Wrth geisio dygymod gyda’r
amgylchiadau newydd bu yn ‘steep
learning curve’ mewn dulliau
cyfathrebu digidol i nifer o
weinidogion ac arweinwyr eglwysi er
mwyn iddynt allu darparu addoliad yn
y cyfnod cloi. Felly, drwy arbrofi, a
gorfod dysgu sgiliau newydd yn
gyflym, mae gwasanaethau digidol
wedi eu darparu bob dydd Sul ar
dudalen Facebook yr Ofalaeth ers
diwedd mis Mawrth. Yn ogystal
cynhelir cwrdd gweddi bob nos
Fercher drwy gyfrwng ‘Zoom’, a braf
yw dweud bod y niferoedd sy’n ymuno
yn y cwrdd yn cynyddu.
Efallai, ar ôl i hyn i gyd basio, y bydd yn
rhaid parhau gyda rhyw ffurf ar
ddarpariaeth ddigidol, oherwydd nid
pawb sydd yn gallu mynychu capel neu
eglwys. Mae darpariaeth leol yn
bwysig i bobl, yn ogystal â darpariaeth
genedlaethol.
Gobeithir y bydd yn bosibl ailagor rhai
o’n haddoldai ym mis Medi, ond araf a
chyfyng iawn yw’r canllawiau sydd
wedi dod i law ar hyn o bryd.
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COLOFN AMAETH HUW JONES:

Pwyllgor Gwaith yr Undeb yn cyfarfod drwy ‘Zoom’

C

ynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cangen
Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru ym
mis Mehefin drwy gyfrwng ‘Zoom’ a chafwyd nifer
dda iawn yn troi mewn. Dyma’r tro cyntaf erioed i’r
Gangen Sirol gynnal cyfarfod yn y dull yma.

Trafodwyd yn fanwl y sectorau bîff, defaid a llaeth ac effaith y
pandemig ar amaeth yn gyffredinol. Cyfeiriwyd at y diweddaraf
ynglŷn â’r Mesur Amaeth, trafodaethau masnach, sefyllfa’r
diwydiant gyda gadael Ewrop, y pryder am ehangu rheolau
ansawdd dŵr, a phrisiau gwlân. Hefyd trafodwyd y diweddaraf
am y sector twristiaeth fferm, a’r cymorth sydd ar gael.

Roedd hwn yn gyfarfod arbennig gan bod Liz Saville Roberts AS
a Nick Fenwick, Pennaeth Polisi'r Undeb hefyd yn rhan o’r
cyfarfod, ac yn rhoi cyflwyniadau. Bu’n gyfarfod buddiol dros
ben, ac roeddem yn gwerthfawrogi'n fawr gyfraniadau'r ddau.

Diolch yn fawr iawn i Sion Ifans, Cadeirydd y Sir am arwain y
drafodaeth.

Bydd ein rhifyn nesaf
ar gael ar

Fedi 24
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YSGOL BRO IDRIS:

Yn ôl i'r ysgol ‐ ymatebion disgyblion Bl 6 a 7
Wrth ddod yn ôl i’r ysgol dw i wedi cael
gweld fy ffrindiau eto ar ôl 15 wythnos.
Dw i wedi methu dod i’r ysgol a gweld fy
ffrindiau a gwneud y gweithgareddau e.e.
Kahoot. Pam mae hi’n fis Medi dw i’n
gobeithio byddwn ni’n gallu cerdded o
gwmpas heb boeni am y rheol 2 fetr.
Elin Williams Bl 6
Dw i’n hoffi dod yn ôl i ysgol achos dw i’n
licio fod yn yr ysgol efo fy ffrindiau ac yn
gwneud gwaith oherwydd dw i’n licio
sgwennu lot a defnyddio cyfrifiadur i
deipio, achos does gen i ddim un adre,
felly mae’n newid i fi. Pan oeddwn i yn
dod i’r ysgol am y tro cyntaf o Ysgol y
Traeth roeddwn i'n meddwl fod o'n fawr
iawn, a roeddwn i'n poeni ychydig ond
roeddwn i yn gwybod bod hi yn mynd i
fod yn hwyl, ac efo dwy o fy ffrindiau
gorau mae o yn gwneud pethau lot gwell.
Dw i'n edrych ymlaen at fis Medi a bydd
mwy o blant yn dod i’r ysgol felly mae
pawb yn gallu gwneud ffrindiau newydd.
Elana Murphy Bl 6

Wrth ddod yn ôl i’r ysgol rydw i wedi
mwynhau dod allan o’r tŷ, cael trefn ar
ddiwrnod, a chael rhywbeth i edrych
ymlaen ato i dynnu fy sylw o’r diwrnod.
Rydw i’n mwynhau gweld ffrindiau, a
gwneud ffrindiau newydd hefyd gan fy
mod wedi dechrau yn Ysgol Bro Idris am
y tro cyntaf yn barod at fis Medi. Dw i wir
wedi methu’r ysgol a gweld fy ffrindiau
bob dydd, a dod allan o'r tŷ. Wrth edrych
ar y ‘lockdown’ yn gorffen dw i'n methu
aros i weld pobol dwi’n ‘nabod a chael
hwyl efo pethau anodd.
Megan Taylor Bl 6

Rydw i mor, mor hapus i fod nôl yn yr ysgol achos
rydw i wedi bod yn methu’r dosbarthiadau, yr
athrawon, ond mwyaf rydw i wedi methu fy ffrindiau
yn enwedig Riley a Zak. Rydw i’n methu gweithio’n
galed yn yr ysgol hefyd achos yn yr ysgol mae yna llai
o bethau i dynnu fy sylw. Adre does gen i ddim
athrawes ac mae’r athrawon yn briliant achos pryd
rydych angen help maen nhw yna. Rydw i mor hapus i
fod nôl! Ym mis Medi bydda i'n dal eisiau mynd nôl i’r
ysgol, ond dal eisiau gwaith ysgol fel gwaith cartref i
fod yn brysur.
Gethin Ifan Jones Bl 6
Dw i wedi mwynhau gweld fy ffrindiau,
gwneud gwaith ysgol a chael gwersi
addysg gorfforol a chwarae tu allan. Dw
i’n hoffi cael bwyta bwyd tu allan
oherwydd mae’n hwyl a dw i wedi joio.
Dw i wedi methu fy ffrindiau i gyd! Ac
wedi methu mynd i fy holl
ddosbarthiadau a chael cinio ysgol tra’n
siarad gyda fy ffrindiau, a gwneud
TikToks ar ôl ysgol. Dw i yn gobeithio
gweld fy ffrindiau i gyd yn gwenu ac yn
hapus i fod nôl yn yr ysgol ym mis Medi.
Dw i hefyd yn methu rhoi fy ngwisg ysgol
ymlaen yn lle gorfod dewis dillad bob
dydd!
Jessica Hayward Bl 7
Dw i'n hapus iawn efo’r trefniadau
diogelwch, ac wedi mwynhau gweld fy
athrawon a ffrindiau. Dw i hefyd wedi
hoffi'r teimlad o drefn. Roeddwn i wedi
methu gweld wynebau gwahanol yn lle yr
un wynebau bob dydd! Dw i’n ddiolchgar
iawn fod yr ysgol yn ôl ar agor ac yn
gweithio, a dw i’n gobeithio erbyn Medi
bydd yr ysgol yn nôl yn rheolaidd. Ond
dydw i ddim yn meddwl bydd hyn yn
gweithio tan flwyddyn nesaf neu os ydy’r
doctoriaid yn dod o hyd i frechlyn!

Rydw i yn falch o ddod yn ôl oherwydd
rydw i yn cael bod hefo ffrindiau a gweld
yr athrawon. Y peth rydw i wedi methu
mwyaf ydy’r bwyd, fy ffrindiau ac yn y
blaen. Gobeithio bydd mwy o blant yn
dod yn ôl i’r ysgol! Rydw i wedi mwynhau
y cwisys yn yr ysgol, sesiynau ymarfer
corff a bwyta bocs bwyd tu allan fel picnic
bach. Mae’n haws gweithio yn yr ysgol
oherwydd bod ‘na llai o ‘distractions’ yn
yr ysgol.
Gweno Jones Bl 6
Rydw i wedi mwynhau gweld fy ffrindiau
a’r athrawon ac wedi hoffi eistedd wrth
ddesg i wneud fy ngwaith. Roeddwn i yn
methu popeth am yr ysgol yn enwedig yr
athrawon a’m ffrindiau. Doeddwn i byth
yn meddwl fyswn i'n methu ysgol! Erbyn
mis Medi rydw i yn gobeithio gweld mwy
o fy ffrindiau, cael gwersi gwahanol a
gobeithio cael cinio ysgol.
Mari Manzini-Hughes Bl 7

Dwi wedi mwynhau dod nôl i'r ysgol
oherwydd dw i wedi cael treulio amser
efo fy ffrindiau a dal i allu gwneud
ymarfer corff. Dwi’n mwynhau hefyd
gallu gwneud cwisys yn y dosbarth. Mi
roeddwn i wedi methu fy ffrindiau yn
Diolch yn fawr iawn am eich amser.
ystod y cyfnod clo yma ond yn iawn ar y
Freida
Dimmer
Bl7
cyfan. Ym mis Medi dw i’n disgwyl pan
Rwyf wedi mwynhau gweld fy ffrindiau
fyddaf yn mynd i flwyddyn 7 y bydda i'n
a'r athrawon. Methais gael gwneud
dal efo fy ffrindiau. Mae gweithio adre
gwaith mewn dosbarth, a methais fy
wedi bod yn iawn ond yn od ar y pryd,
Yn
yr
ysgol
rydw
i
wedi
mwynhau
gweld
ffrindiau a’r athrawon. Rwyf dal yn methu
ffrindiau. Mae o hefyd wedi bod yn amser ond dw i'n hoffi bod adre yn helpu dad ar
bwyta bwyd ysgol yn y cantîn efo
y fferm.
i wneud gwaith yn haws achos mae yna
ffrindiau! Rwyf yn gobeithio gallu bwyta
lai o bethau i dynnu fy sylw, hefyd mae
bwyd ysgol yn y cantîn efo fy ffrindiau,
Ceri Jones Bl 6
cael gwersi go iawn ac eistedd yn ymyl fy yna athrawes i'n helpu ni. Rydym hefyd
ffrindiau wrth edrych ymlaen at fis Medi. yn cael cwisys neu wneud rhywbeth hwyl
DIOLCH
Magi Jones Bl 7 ar ôl cwblhau tasgau.
Hoffwn ddiolch i'm cymdogion a
ffrindiau sydd wedi bod yn
Roeddwn i wedi methu fy ffrindiau mwy
gymwynasgar
yn ystod amser
nag unrhyw beth! Roeddwn wedi
dyrys
y
tri
mis
diwethaf. Mae'r
methu'r ysgol yn yr amser cloi.
siop
ffrwythau
a
llysiau, hefyd y
Rydym wedi methu cael help gen yr
tai bwyta wedi bod yn hynod o
athrawon ac mae hyn wedi gallu bod
dda
yn cludo prydau bwyd blasus i
yn anodd. Dw i'n gobeithio ym mis
nifer.
Diolch o galon i bawb, gan
Medi fydd popeth yn mynd nôl i
obeithio
bydd cymwynasgarwch a
‘normal’ a byddaf yn cael gweld mwy
gofal
a
chonsyrn am eraill yn
o fy ffrindiau.
parhau.
Riley Rogers Bl 6
Menna Roberts
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DOLGELLAU
PROFEDIGAETHAU

Bu farw Wendy Price (Tippett gynt) yn
dawel yn ei chartref yn Epsom, Surrey,
ddydd Mercher, yn 79 oed. Roedd Wendy
yn wraig i’r diweddar John, yn fam a nain
annwyl, cyfnither i David a Tom Rogers, Y
Lawnt, ac i Ted a Nesta, Machynlleth, a
modryb i Jane Evans, Penucha’r dre’.
Roedd Wendy yn ferch i’r diweddar
Edward Meirion a Glenys Tippett, a
chafodd ei magu yn y dre, gan fynychu'r
ysgol gynradd leol ac Ysgol Dr Williams.
Yn dilyn hynny aeth i Lundain i gychwyn
gyrfa fel nyrs. Ymwelodd â Dolgellau yn
rheolaidd gan gadw cysylltiad gydag
aelodau ei theulu a’i hen ffrindiau.
Parhaodd i siarad Cymraeg yn rhugl, ac er
iddi fyw yn Lloegr ers yn ugain oed, roedd
yn falch o’i magwraeth Gymraeg a’i
Chymreictod.
Cydymdeimlwn â’r teulu oll yn eu
profedigaeth. Y bwriad yw cynnal
gwasanaeth er cof am Wendy yn Nolgellau
pan fydd amgylchiadau yn caniatáu.
Gyda thristwch y cofnodwn farwolaeth
Andrew Watt, Bryn Gelli, Uwch y Maes ar
20 Mehefin, yn 63 oed. Bydd llawer o’n
darllenwyr yn cofio Andrew, a fu'n
Barafeddyg yn Nolgellau am 41 o
flynyddoedd. Estynnwn ein
cydymdeimlad cywiraf â Karen ei wraig
a’r teulu estynedig yn eu profedigaeth.
Anfonwn ein cydymdeimlad cywiraf at
Mrs Gladys Ellis, Gwern Fedw yn dilyn
marwolaeth ei brawd, Y Tra Pharchedig
Emeritus Trefor Owen Evans, Deon yn
Eglwys Gadeiriol Bangor, ar 30 Fehefin.
Roedd yn frawd-yng-nghyfraith i Mr Dewi
Ellis ac i Mrs Gwenda Evans, Ffordd yr
Aran sef gwraig y diweddar Aneurin
Evans. Dywedodd Mrs Ellis mai hi yw'r
unig un sydd ar ôl o chwech o blant a
fagwyd yma yn Nolgellau. Roedd ei brawd,
meddai, yn ‘hogyn o’r dre’ ac yn falch
iawn o’i wreiddiau yma, ac yn dal i gadw
cysylltiad â’i gyfoedion. Mynychodd yr
ysgolion lleol, ac wedi cyfnod yn y
Brifysgol yn Aberystwyth, bu’n
gwasanaethu mewn sawl plwyf ac eglwys
yn y de a’r gogledd, gan gynnwys Bermo,
gan orffen ei yrfa yn y Gadeirlan ym
Mangor. Mae’n gadael gwraig, Chris, dau o
blant, Ruth a Simon, a phedwar o wyrion
ac wyresau. Cynhaliwyd yr angladd
teuluol yn y Gadeirlan ym Mangor ar 11
Gorffennaf, gyda chyfraniadau er cof tuag
at Médecins sans Frontières. Bydd
gwasanaeth i ddathlu ei fywyd yn y
Gadeirlan ym Mangor maes o law.

Idris Arthur. Ardd Fawr oedd cartref y
teulu, ac mae nifer o’u cyn-gymdogion yn
cofio amdanynt fel teulu dymunol a
charedig. Er iddo adael Dolgellau yn fuan
ar ôl gadael yr ysgol, parhaodd i ymweld
â’r dre sawl gwaith y flwyddyn, gan
barhau i gysylltu â’i hen ffrindiau ysgol, yn
enwedig “Hugsi”.

Melbourne yn ystod y cyfnod hwn. Mae
hi’n hynod ddiolchgar o fod wedi ennill
profiad o weithio mewn dwy ysbyty sydd
ar flaen y gad ym myd trawsblaniadau’r
galon, ac mae’r profiadau a gafodd yno yn
amhrisiadwy.

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, gan
gynnwys y cyfnod clo diweddar, bu Awel
Dymuniad James oedd cael dod yn ôl i
yn ôl yng Nghaerdydd yn nyrsio yn Uned
Ddolgellau a’i roddi i orffwys yn y fynwent Gofal Dwys Newydd-Enedigol
leol, lle claddwyd ei fam. Cynhaliwyd
Rhanbarthol Cymru (a elwir hefyd yn
cyfarfod dyneiddiol i ddathlu ei fywyd ar NICU). Yno, cafodd rai o’r profiadau
17 Gorffennaf ar y cae pêl droed ar y
mwyaf heriol yn ei gyrfa hyd yn hyn, yn
Marian, ac fe'i rhoddwyd i orffwys ym
gofalu am fabanod a anwyd yn gynnar.
Mynwent y dre. Yn gwasanaethu yn y
Roedd rhai o’r babanod lleiaf yno’n cael
cyfarfod ac yn cyflwyno’r deyrnged iddo, eu geni yn 23 wythnos oed, ac yn pwyso
ar ran ei fab Simon a’i chwaer Susan, oedd oddeutu 450 gram. Tra’n gweithio yno, fe
Mr David Atkinson, sy’n gweithredu
gymhwysodd fel nyrs arbenigol; golyga
mewn angladdau dyneiddiol. Er nad oedd hyn ei bod yn aml yn gyfrifol am ei chydyn adnabod James, roedd wedi casglu
weithwyr ac yn atebol mewn argyfyngau.
oddi wrth Simon a chyfeillion o
Erbyn hyn mae Awel wedi symud adref i
Ddolgellau ac Abertawe, ei fod yn
Ddolgellau, i fod yn agosach at ei theulu
gymeriad cariadus ac arbennig. Ei swydd
a'i ffrindiau ac mae'n edrych ymlaen at
ddiweddaraf oedd fel athro llanw mewn
barhau ei gyrfa yn y byd addysg ym
ysgol uwchradd yng Nghaerfyrddin.
Mhrifysgol Bangor. Mae hi’n edrych
Roedd yn hapus iawn yno, ac roedd gan yr
ymlaen yn fawr at yr her newydd sy'n ei
ysgol feddwl mawr ohono, i’r graddau fod
gwynebu, ac yn gobeithio'n fwy na dim, y
trefniant ar y gweill i sefydlu mainc yno i
bydd hi’n gefn i’r myfyrwyr a darpar
gofio amdano. Bu’n gwirfoddoli gyda’r
nyrsys y dyfodol. Heb os, mae mwy o’u
digartref yn Abertawe, a hynny'n dangos
hangen yn ystod yr argyfwng presennol
ei frawdgarwch a’i garedigrwydd tuag at
nag erioed.
eraill.
Ysbyty - Deallwn fod Dilys Richards,
Bu James hefyd yn aelod ffyddlon o Gôr
Ardwyn, Pen-y-Bont ar Ogwr yn Ysbyty
Orpheus Treforys, gan deithio’r byd gyda’r
Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ac wedi
côr, yn cynnwys Tŷ Opera Sydney,
bod yn wael iawn yn yr Uned Dwys yno.
Awstralia a Hong Kong. Yn ôl ei ffrindiau
Wrth i Lygad y Dydd fynd i’r wasg deallwn
a’i deulu, bu’n sôn am ddychwelyd i fyw i
ei bod bellach allan. Rydym fel ffrindiau a
Ddolgellau ond yn drist iawn, ni
chydnabod yn meddwl amdani hi, Hywel
ddigwyddodd hynny, ond cafodd ei
ei gŵr a Catrin a Lowri eu merched, a’r
ddymuniad i orffwys yn y fynwent leol
teulu i gyd yn eu pryder. Hyderwn y caiff
gerllaw ei fam. Estynnwn ein
ddod adre'n fuan, gan ddymuno adferiad
cydymdeimlad gyda Simon ei fab a Susan,
iechyd llwyr a buan iddi.
ei chwaer.
Anffawd -Deallwn fod Mrs Helen Evans,
LLONGYFARCHIADAU
Cartrefle, wedi cael anffawd tra’n ymweld
- i Awel Wynne Williams, Tŷ'n Sarn sydd
â’i merch Llinos yn Llanbedr yn
wedi dychwelyd adref wedi iddi gael ei
ddiweddar, pryd y disgynnodd gyda’r
phenodi yn Hwylusydd Addysg Ymarfer
canlyniad ei bod wedi torri ei braich. Mae
ym Mhrifysgol Bangor. Graddiodd Awel
Mrs Evans yn ôl yn ei chartref ei hun
mewn nyrsio plant ym Mhrifysgol
erbyn hyn. Gobeithio y cewch adferiad
Caerdydd yn 2013. Yna cafodd ei phenodi
llwyr yn fuan, ac yn y cyfamser, cymerwch
i swydd yn Ysbyty Great Ormond Street,
ofal.
Llundain. Roedd y swydd hon yn golygu ei
Priodas Aur -Llongyfarchiadau i Emyr ag
bod yn cylchdroi o amgylch unedau
arbenigol yr ysbyty am ddwy flynedd, gan Anona, Arennig, Uwch y Maes ar ddathlu
eu priodas aur y mis hwn. Anfonwn ein
ofalu am blant o bob rhan o’r byd, a’r
rheiny'n dioddef o gyflyrau prin dros ben. dymuniadau gorau. Beryg mai dathlu
ymhellach yn y flwyddyn fydd hi arnoch!
Yno datblygodd Awel ddiddordeb yn y
system cardiofasgwlar, a threuliodd ran
helaeth o’i hamser yn gweithio ar ward
arbenigol y galon, lle y derbyniai’r plant
GENEDIGAETH
lawdriniaethau cymhleth, ac angen gofal Llongyfarchiadau i Tommy a Glesni,
dwys.
Ffordd y Felin ar enedigaeth eu merch
fach Mia Dafydd, wyres i Stephen a Helen
Ar ôl dwy flynedd yn byw yn Llundain
Smithies, Brithdir, a Gwyneth, Dan a
cafodd Awel gyfle i fynd i Awstralia am
Paddy, Pencefn. Dymunwn bob bendith i’r
flwyddyn. Bu'n ddigon ffodus i gael ei
teulu bach.
phenodi i swydd ar ward gofal dwys y

Gyda thristwch y daeth y newydd am
farwolaeth sydyn ac annisgwyl James
Thomas Arthur yn ei gartref yn
Abertawe, lle bu’n byw am y 35 mlynedd
diwethaf. Ganwyd James ar 2 Hydref 1960
ac yn Nolgellau y cafodd ef a’i chwaer
galon yn Ysbyty Frenhinol y Plant,
Susan eu magu - yn blant i Margaret ac
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Llongyfarchiadau hefyd i Geraint a Carys
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Edwards, Caerdydd ar enedigaeth eu
merch fach, Leusa Aran, chwaer fach i
Swyn, sydd yn siŵr o fod wedi gwirioni o
gael chwaer fach. Wyres fach newydd i
Huw a Nia Edwards, Iscoed. Pob bendith
iddynt hwythau a’u teulu bach.

GRADDIO

Llongyfarchiadau i Osian Lewis-Smith
sydd wedi derbyn gradd dosbarth cyntaf
mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Caerdydd
y mis hwn. Rydym yn ymwybodol iawn
fod Osian yn bianydd o safon, ac felly yn
synnu dim o glywed y bydd yn dychwelyd
i’r Coleg ym mis Medi i ddilyn cwrs Meistr.
Rydym fel darllenwyr Llygad y Dydd yn
ymfalchïo yn dy lwyddiant ac yn
dymuno'n dda i ti i’r dyfodol. Mae Osian
yn gyn-ddisgybl i Eirian Owen.

Smith, hithau newydd raddio o Brifysgol
Abertawe gyda Diploma Addysg Uwch
mewn Gwyddor Parafeddygaeth, ac mae'n
barafeddyg yng Nghorwen. Mae Gaenor
yn ferch i Val a Hafgan Pugh, gynt o
Ddolgellau, sydd yn awr yn byw yn
Llanaber, Bermo. Mae Gaenor ac Esyllt yn
wyres a gor-wyres i Blodwen Jones, Hen
Felin a’r diweddar John Elmore Jones.
Dymunwn bob llwyddiant iddynt i’r
dyfodol.

Llongyfarchiadau i Cynan Prys Tomos.
Llwyddodd i ennill gradd Meistr mewn
Ffiseg - M.Phys. (Anrh.) o Brifysgol
Manceinion, lle bu'n astudio am bedair
blynedd. Mae Cynan yn gyn ddisgybl o
Ysgol Gynradd Dolgellau, Ysgol y Gader ac
yna astudiodd Lefel A yng Ngholeg
Meirion-Dwyfor. Bydd Cynan yn cychwyn
Llongyfarchiadau i Dafydd Meirion, Enlli, ei swydd gyda chwmni Deloitte ym
Pencefn ar dderbyn gradd dosbarth cyntaf Manceinion ym mis Medi, lle llwyddodd i
mewn Peirianneg Sifil o Brifysgol John
sicrhau'r swydd o blith cant o ymgeiswyr.
Moores, Lerpwl. Mae Dafydd yn fab i Dei a Mae Cynan yn fab i Mandy Roberts sydd
Carys Jones, Bryn Teigl, ac yn gweithio i
yn byw yn Nolgellau ac yn aelod o staff
Adran Priffyrdd Cyngor Gwynedd.
Cyngor Gwynedd. Anfonwn ein
llongyfarchiadau at Cynan, gan ddymuno
Pob dymuniad da i ti i’r dyfodol, Dafydd.
bob llwyddiant iddo yn ei swydd newydd.
Llongyfarchiadau i Alun Macer-Wright.
Llongyfarchiadau – i Aron Wyn Parry ar
Mae Alun newydd raddio gyda gradd
dosbarth cyntaf mewn Newyddiaduriaeth ennill gradd BSc dosbarth cyntaf mewn
Gwyddor Chwaraeon o Brifysgol
o Brifysgol y Ddinas yn Llundain; yn
Loughborough. Fel rhan o’i gwrs gradd
ogystal derbyniodd Wobr Edward Mace
treuliodd Aron flwyddyn ar brofiad
am y marciau uchaf yn ei flwyddyn.
Meddai Alun, "Roedd y cwrs yn gyfuniad o gwaith gyda Chlwb Pêl-Droed
Birmingham yn 2018 – 2019 a
waith newyddiadurol ymarferol ac
elfennau mwy academaidd yn ymwneud â mwynhaodd y profiad yn fawr. Bydd yn
dychwelyd i Loughborough i astudio ar
hanes a'r gyfraith. Yn fy nhrydedd
flwyddyn, cefais gyfle i astudio dramor ym gyfer gradd Meistr mewn ‘Strength and
Mhrifysgol Koc, Istanbul - blwyddyn orau Conditioning’ ym mis Medi. Derbyniodd
Aron ei addysg gynradd yn Ysgol y
fy mywyd hyd yma, yn sicr. Mae'r
Ganllwyd, ei addysg uwchradd yn Ysgol y
blynyddoedd diwethaf wedi ehangu fy
Gader, Dolgellau ac astudiodd tuag at ei
ngorwelion yn aruthrol. Cyn mynd i fyw
Lefel A yn Ysgol Bro Hyddgen,
yn Llundain, doeddwn i erioed wedi bod
Machynlleth. Dymunwn yn dda i ti Aron,
ar fwrdd awyren; dw i bellach wedi
yn dy astudiaethau pellach ac i’r dyfodol.
teithio i 21 gwlad, ac wedi datblygu
diddordeb mewn materion tramor. O ran Llongyfarchiadau – i Joel Tawiah sydd
y camau nesaf, dw i'n cymryd ychydig
wedi graddio gyda gradd 2:1 mewn
amser i ystyried fy opsiynau. Nid yw'r byd Gwyddor Chwaraeon o Brifysgol
newyddiaduraeth yn y sefyllfa orau ar hyn Loughborough, gan arbenigo mewn
o bryd, wrth gwrs. Dw i'n ymchwilio i
‘Sport Performance Analysis’, sef asesu
gyrsiau meistr ôl-radd, ar gyfer rywbryd perfformiad er mwyn datblygu
flwyddyn nesaf, mwy na thebyg.
dealltwriaeth i hybu’r canlyniadau gorau.
Mynychais Ysgol Gynradd Dolgellau, Ysgol Mynychodd Joel Ysgol Gynradd Dolgellau
y Gader a Choleg Meirion-Dwyfor, cyn
ac Ysgol y Gader, cyn astudio Lefel A yn
gadael i astudio yn Llundain yn 2016”.
Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth. Bu’n

cyd-weithio gyda thîm adnabyddus yn y
byd chwaraeon sef Loughborough
Lightning, fel rhan o’i gwrs gradd. Bydd yn
derbyn nawdd ariannol gan ‘Tyrell
Premier 15’ i gwblhau cwrs MSc. am
Llongyfarchiadau i Esyllt Smith. Mae
flwyddyn, gan barhau gyda datblygu
Esyllt newydd raddio o Brifysgol John
sgiliau ‘Sport Performance Analysis’ o dan
Moores yn Lerpwl gyda gradd dosbarth
Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Dros y
cyntaf mewn Seicoleg a bydd yn mynd
we y bydd cysylltiad Joel gyda’r Brifysgol
ymlaen i Brifysgol Bangor i ddilyn cwrs
yng Nghaerdydd, tra’n parhau yn
Meistr mewn Nyrsio Iechyd Meddwl.
Loughborough i gwblhau ochr ymarferol y
cwrs. Mae’n rhannu fflat gyda Aron Wyn
Mae Esyllt yn gyn-ddisgybl o Ysgol
Gynradd Dolgellau, Ysgol y Gader a Choleg Parry (a oedd yn dilyn yr un cwrs). Mae
Joel hefyd yn dad i blentyn bach ugain mis
Meirion-Dwyfor. Mae hi'n ferch i Gaenor
Mae Alun yn fab i Ian Macer-Wright, Heol
Feurig ac Alison Smedley sydd yn awr yn
byw yng Nghaerhirfryn. Dymunwn bob
llwyddiant i Alun yn ei faes dewisedig.
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oed o’r enw Marcell, ac mae wrth ei fodd
yn cael cyfle ar hyn o bryd i dreulio amser
gyda’i fab bach yn Nolgellau, cyn
dychwelyd i’r coleg. Pob dymuniad da i ti
Joel ar gyfer dy astudiaethau pellach.
Ôl nodyn: Mae’r Gohebwyr yn
ymwybodol iawn bod llawer o’n pobl
ifanc wedi lwyddo yn eu meysydd
gwahanol yr haf hwn. Byddem yn falch
o glywed gennych, er mwyn cofnodi eich
llwyddiant yn rhifyn mis Medi.

'Anrhydedd'
Maer Dolgellau
(.. parhad o'r dudalen flaen)

Y

ng Nghyfarfod Blynyddol
Cyngor Tref Dolgellau a
gynhaliwyd drwy gyfrwng
Zoom, ail etholwyd y maer
presennol, y Cynghorydd
Delwyn Evans yn faer eto am
gyfnod pellach o flwyddyn, a
hynny am y seithfed tro ers
2002!
Dywedodd Delwyn, “Mae hyn yn
anrhydedd fawr i mi, ac rwyf yn falch
fod fy nghyd aelodau yn parhau i
ymddiried ynof i barhau â’r cyfrifoldeb
o weithredu fel Maer unwaith eto.
Dyma fy ffordd i dalu’n ôl i’r dref lle
cefais fy magu, ac rwyf yn falch o’r cyfle
i barhau i weithio dros fy nhref.”
Nid oedd y Maer yn gwybod a yw cael
eich ethol saith gwaith yn record - gall
fod yn hawdd!
Mae’r cyngor yn cyfarfod ar ail ddydd
Mawrth pob mis. Mae croeso i‘r
cyhoedd fynychu'r cyfarfodydd drwy
ymuno â'r grŵp “Zoom,” a hynny drwy
drefniant blaenorol gyda’r clerc, Rhys
Williams, sydd â'r rhif ffôn (01341)
421071.
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DYSGWYR Y MIS:

Dyma gyfle i bobl yr ardal ddod i
nabod rhai o’r dysgwyr sy’n gwneud
eu gorau glas i ddysgu Cymraeg.
Cofiwch sgwrsio efo nhw yn Gymraeg
o hyn ymlaen – maen nhw angen
ymarfer!

Yvonne a Neil Grant

A

tebion gan ŵr a gwraig y mis
yma:

Enw: Neil Grant dw i. Yvonne dw i.
Ble dach chi’n byw?
Dw i’n byw yn Bwthyn Farchynys ger
Bontddu.
Dw i'n byw yn Farchynys wrth ymyl Bontddu.
O ble dach chi’n dod yn wreiddiol?
Dw i’n dŵad yn wreiddiol o dref fach ger y môr yng ngogledd
orllewin Iwerddon, sy'n debyg i Bermo.
Dw i’n dod o Fanceinion yn wreiddiol.
Be ydy eich gwaith chi?
Dw i wedi ymddeol. Proffesor Celf a Dylunio mewn Prifysgol.
Dw i wedi ymddeol. Mi fues i’n athrawes celf a dylunio mewn
ysgol.

argraffu. Yn aml, dw i’n mynd i’r
ocsiwn yn Wrecsam, Dolgellau a
Saltney ond ers y corona virus
dw i ddim yn mynd allan.
Be dach chi ddim yn licio neud?
Yn ôl y dosbarth Cymraeg, dw i
ddim yn hoffi smwddio.
Dw i ddim yn licio golchi'r car
felly mae gen i gar budur.
Be dach chi’n licio ar y teledu?
Ar y teledu, dw i’n hoffi drama drosedd, chwaraeon, materion
cyfoes a hynafol ac hefyd sioeau trwsio.
Ar y teledu dw i’n hoffi gwylio 'Salvage Hunters', 'Escape to the
Chateau', 'Bake Off' ac hefyd drama drosedd.

Be dach chi’n licio/hoffi neud?
Dwi ’n hoffi celf, ffotograffiaeth, rhedeg, beicio a garddio.
Dw i’n licio cerdded y bryniau a’r mynyddoedd ac hefyd dw i’n
licio mynd i’r traeth. Dw i’n licio garddio ac weithiau dw i’n
ymlacio yn yr ardd efo llyfr. Dw i hefyd yn licio darlunio ac

Be wnaethoch chi dros y penwythnos?
Y penwythnos diwethaf, mi wnes i drwsio fy nghymysgydd
sment a gwneud camau concrid newydd yn yr ardd. Hefyd,
dydd Sadwrn, mi wnes i redeg naw milltir fel rhan o redeg
rhithwir Llwybr Arfordirol Cymru.
Ers pryd dach chi’n dysgu Cymraeg?
Dw i’n dysgu Cymraeg ers mis Medi y llynedd.
Mi wnes i ddechrau dysgu Cymraeg mis Medi 2019.
Pam dach chi’n dysgu Cymraeg?
Dw i isio medru siarad a dweud enwau lleoedd yn iawn yn
Gymraeg.
Dw i’n dysgu Cymraeg achos dw i isio gwybod mwy ynglŷn â lle
dw i’n byw.
Eich hoff air/frawddeg Gymraeg hyd yma:
Hyd yma dwi’n hoffi “wrth gwrs” a “gwdihŵ”.
Hyd yma fy hoff air Cymraeg ydy 'Gwdihŵ'.

Criced nôl ar y Marian

Y

n dilyn cyhoeddiad y Prif
Weinidog, Mark Drakeford
ynglŷn â dechrau codi
cyfyngiadau ar 19 Mehefin,
dychwelodd criced i’r Marian.
Yn dilyn cyfarwyddiadau'r Llywodraeth,
gall dau deulu o’r un cartref neu un
hyfforddwr ac un teulu o’r un cartref
ymarfer yn y rhwydi. Braf yw gweld
criced nôl ar gaeau’r Marian. Rydym fel
clwb, yn ffodus iawn o’r cyfleuster
rhwydi er mwyn cael cynnal y sesiynau
yma.

hyfforddwyr y clwb yn rhoi eu
nosweithiau er mwyn hyfforddi
cricedwyr ifainc yr ardal leol.
Ar ddydd Gwener 10 Gorffennaf,
cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru bod
gemau criced a hyfforddiant yn cael
ailddechrau. Felly bydd hyfforddiant a
gemau ar gyfer hyd at 30 person (yn
cynnwys chwaraewyr, swyddogion a
gwylwyr) yn dod nôl i’r Marian.

Braf oedd gweld Is-gadeirydd y clwb,
Richard Rees ac aelod ieuenctid a
chwaraewr Cymru, Llio Parry ar
Newyddion S4C y noson honno, yn trafod
Roedd sesiwn ddiwethaf aelodau’r clwb y gwaith paratoi mae’r clwb wedi bod yn
ar ddiwedd mis Chwefror, a hir yw’r aros ei wneud, ac yn edrych ymlaen at gael
wedi bod i aelodau’r clwb Criced. Ond, yn chwarae eto. Os hoffai rhywun chwarae
neu ymarfer gyda’r clwb, cysylltwch trwy
dilyn gwaith caled gan bwyllgor y clwb
wrth gwblhau’r prosesau a’r asesiad risg clwbcriceddolgellau@gmail.com er
angenrheidiol, dechreuodd criced nôl ar mwyn trefnu.
y 26 Mehefin. Mae dros 20 awr o
:
sesiynau yn digwydd yn wythnosol, gyda
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Dyfan Hughes yn mwynhau ei
sesiwn cyntaf ers 4 mis
(llun: Helen Hughes)
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CYFARFOD BLYNYDDOL CLWB RYGBI DOLGELLAU, Gorffennaf 10 2020
Dyma Gyfarfod Blynyddol hanesyddol i’r Clwb, am mai hwn
oedd y cyfarfod cyntaf yn ôl y drefn newydd trwy ‘Zoom,’ a'r olaf
i Peredur Jenkins fel Cadeirydd. Daeth nifer dda o aelodau (21 i
gyd) at ei gilydd trwy’r dechnoleg, a chafwyd cyfarfod
llwyddiannus iawn.
Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Cadeirydd, a aeth ymlaen i
wneud ei adroddiad blynyddol:
Pryder o’r mwyaf ydi methu gweld pryd y gellir ail-ddechrau
arni ar y meysydd rygbi, a does dim goleuni i allu cynllunio ar
gyfer tymor nesaf, hyd yma.
Daliodd y tîm cyntaf eu tir, wedi dechrau siomedig i’r tymor, ac
roeddynt yn debygol o fod wedi llwyddo a dringo'r tabl ym
mhrif Adran y Gogledd, cyn i’r tymor ddod i ben yn ddisymwth.
Cafwyd llwyddiant yn curo Pwllheli oddi cartref i gyrraedd
rownd go gyn-derfynol Cwpan Gogledd Cymru i orffen ar nodyn
positif iawn. Mae’r 2il dîm wedi'i ail-sefydlu yn llwyddiannus. Er
y siom nad oedd tîm ieuenctid eleni, mae llwyddiant yr Adran
Iau yn destun balchder, ac mae angen dilyn eu brwdfrydedd.
Diolchwyd i’r tîm hyfforddi, Cellan Lewis gyda’r tîm 1af, a
Robert Williams a Dylan Llewelyn gyda’r 2il dim.
Mae’r cynllun i sicrhau arweinyddiaeth y Clwb i’r dyfodol, yn
sgil datganiad gan y cyn-lywydd, Iwan Parry, flwyddyn yn ôl, yn
cael blaenoriaeth, ac mae'r newid ar waith.
Manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle i ddiolch i’r Is-gadeirydd,
Glyn Edwards, sydd hefyd yn sefyll i lawr eleni, a hynny wedi
nifer o flynyddoedd o waith di-flino yn y swydd.
Felly am y tro olaf, datganodd y Cadeirydd mor bwysig yw cael
tîm cyflawn i sicrhau llwyddiant y Clwb i’r dyfodol, a bod cryn
waith i’w wneud i’w gynnal yn llwyddiannus. Diolchodd i'r holl
swyddogion am gyflawni eu swyddi, ac i John Lloyd a staff y
Clwb am ei redeg mor llwyddiannus. (Efallai cawn gyfle yn y
dyfodol i adrodd yn llawn ar gyfnod Peredur a Glyn yn eu
swyddi fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd).
Rhoddwyd adroddiad y Trysorydd gan Peter Jones, a diolchwyd
iddo gan y Cadeirydd ac am fod yn feistr ar ei swydd, ac am y

Pêl Droed
Sialens Rhufain 2020
Mae chwaraewyr a rheolwyr y tîm pêl
droed lleol wedi penderfynu casglu arian
tuag at Ysbyty Dolgellau a Bwrdd Iechyd
Betsi Cadwaladr. Maent am ddangos
diolchgarwch a gwerthfawrogiad i'r
‘arwyr’ yma sydd yn gwrthsefyll adfyd bob
dydd, er mwyn gallu rhoi cymorth i ni i
gyd! Maent yn rhoi ein diogelwch ni o
flaen eu diogelwch nhw eu hunain, ac yn
gweithio o amgylch y cloc i sicrhau eu bod
yn gwneud y gorau oll i'r rheini sydd o
dan eu gofal.
21 Mehefin oedd y diwrnod pryd roedd
tîm pêl droed Cenedlaethol Cymru i fod i
wynebu tîm yr Eidal yn rowndiau terfynol
Euro 2020 a hynny yn Rhufain, y
brifddinas. Felly penderfynwyd mai pellter
Rhufain o Ddolgellau fyddai'r targed, ac
mae hynny yn 1348 o filltiroedd. Wrth i’r
chwaraewyr nodi'r milltiroedd maent yn
eu cyflawni, mae’r Clwb yn gofyn am
gefnogaeth noddwyr ac unrhyw rodd fydd
yn gwneud yn siŵr fod yr Ysbyty a’r

newyddion da ei fod am barhau yn ei swydd am flwyddyn arall!
ETHOL SWYDDOGION:
Cadeirydd:
Roedd dau enwebiad ar gyfer y swydd hollbwysig yma, sef Rhys
Llywelyn ac Emlyn Roberts. Dau ymgeisydd hollol deilwng i’r
swydd, a'r ddau yn weithgar tu hwnt. Rhys, sydd yn hyfforddi ac
yn arwain tîm hyfforddwyr yr Adran Iau mor llwyddiannus, ac
Emlyn fu yn un o gapteiniaid mwyaf llwyddiannus y Clwb, ac
wedi cael llwyddiant mawr gyda hyfforddi'r tîm ieuenctid yn
ddiweddar. Bu i’r ddau wneud datganiadau arbennig, ac
etholwyd Emlyn Roberts trwy bleidlais; llongyfarchiadau mawr
iddo, a diolch i Rhys am ddatgan ei ddiddordeb.
Is-Gadeirydd:
Clare Jones a dderbyniodd yr enwebiad a’r swydd yma, a
diolchwyd iddi gan y Cadeirydd, ac am y gwaith mae hi yn ei
wneud dros y Clwb. Mae hi mor weithgar ac yn cyd-lynu holl
weithgaredd yr Adran Iau yn ogystal â materion y Clwb cyfan, ac
yn wir mae hi yn un o hoelion wyth y Clwb bellach, ac yn llawn
haeddu'r swydd hon.
Ail-etholwyd Peter Jones yn Drysorydd, yn ogystal â Dafydd
Lewis yn Ysgrifennydd, a diolchwyd iddynt am eu gwaith diflino i gadw'r Clwb i redeg mor effeithiol.
Derbyniodd Joanne Roberts swydd Ysgrifennydd Aelodaeth,
swydd oedd wedi bod yn wag ers dros dwy flynedd.
Cafodd Gareth Roberts ei ail-ethol fel Ysgrifennydd Gemau, ond
mae dwy swydd angen eu llenwi yn y misoedd nesaf yma, sef
Swyddog Tocynnau Gemau Rhyngwladol, a Swyddog Cyd-lynu
Noddwyr - dwy swydd newydd. Derbyniwyd Rob Mason i’r
pwyllgor cyffredinol.
I gloi, diolchodd y Cadeirydd i bawb am fynychu'r cyfarfod, a
dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at gefnogi'r arweinyddiaeth
newydd er lles y clwb, ei bod hi wedi bod yn bleser, yn fraint ac
yn destun balchder i arwain y Clwb. Diolchwyd iddo gan Dafydd
Lewis am ei waith amhrisiadwy dros flynyddoedd maith fel
Cadeirydd.

Bwrdd Iechyd yn ymwybodol faint maent
yn ei olygu i ni yma yn Nolgellau.

Clybiau ‘Tier 3,’ mae'r Clwb wedi bod yn
aflwyddiannus i ddod yn rhan o
gynghreiriau ‘Tier 3’. Mae ail strwythuro'r
Bydd yr arian a gesglir yn cael ei rannu'n
Cynghreiriau yn golygu fod clybiau sydd
gyfartal rhwng y ddau sefydliad.
yn chwarae yng Nghynghreiriau ‘Welsh
Mae'r chwaraewyr yn rhedeg, beicio neu'n Alliance North,’ Cynghreiriau Ardal
Wrecsam, a Chynghreiriau'r Canolbarth yn
cerdded y milltiroedd hyn o gwmpas yr
ardal yma yn Nolgellau. Dechreuodd 25 o cael eu hail strwythuro i ddwy Gynghrair
newydd, sef Gogledd a Chanolbarth
chwaraewyr arni, ac erbyn dydd Iau 8
Cymru. Derbyniodd clybiau ‘Tier 4’ lle mae
Gorffennaf roeddent wedi cyrraedd
Clwb Dolgellau ar hyn o bryd, wahoddiad i
Rhufain a hynny mewn 18 diwrnod, ac
geisio am le yn y system newydd.
wedi llwyddo i gasglu £725. Erbyn dydd
Sul 12 Gorffennaf, roeddent wedi
Roedd safon y maes chwarae a’r adnoddau
penderfynu ymestyn y sialens i ddod yn ôl
yn ogystal â safle y clwb yn y Gynghrair
ar ffordd wahanol, drwy Awstria, yr
bresennol yn cael eu hystyried. Ceisiodd
Almaen, Lwcsembwrg a gwlad Belg. Maent
84 o glybiau am y 64 o lefydd oedd ar gael.
bellach wedi cyrraedd Bagno di Romagna
Er bod yr amser, yr ariannu, a’r ymdrech
yng ngogledd Yr Eidal. Felly os gallwch
sydd wedi ei roi i geisio am le yn y
ddangos eich gwerthfawrogiad i’r rhai
strwythur newydd wedi bod yn glodwiw,
sydd yn gweithio yn y ddau sefydliad,
credwn fod yr adnoddau newydd yma
byddai unrhyw rodd yn dderbyniol iawn.
wedi bod yn fuddsoddiad gwerth chweil,
Pob lwc! Cewch yr hanes yn y rhifyn nesaf. ac yma i bawb eu gweld. Byddwn yn
canolbwyntio rŵan ar ddyrchafiad o
Statws Tier 3
Gynghrair ‘Tier 4 ‘ newydd, sef Cynghrair
Er bod yr adnoddau a’r gwelliannau mae’r
Gorllewin Canolbarth Cymru.
clwb wedi eu cyflawni yn cyrraedd statws
Adroddiad Stephen Parry

Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020

26

Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020

Noson Wobrwyo Adran Iau'r Clwb Rygbi

T

Gweler y lluniau ar y clawr cefn!

Mae’r Adran Iau wedi bod yn brysur oddi Diolch i Rhys (Llywelyn) ac i Ellis am helpu
ro adran Iau Clwb Rygbi
ar y cae hefyd. Mi gasglon nhw arian trwy gyda’r hyfforddi, ac i Glesni a Llŷr dros y
Dolgellau ydi hi i gael ychydig gynnal raffl, gan gyfrannu £200 at
misoedd diwethaf. Diolch i Heather (yn

o sylw yn y rhifyn hwn. A hynny yn
achosion lleol, yn bennaf ar gyfer teledu i
haeddiannol hefyd, gan fod yr adran yma
Gartref Cefn Rodyn.
yn datblygu, ac yn mynd o nerth i nerth.
Dros y cyfnod segur yma llwyddasant i
Diolch yn bennaf i’r hyfforddwyr
ymroddgar a’r tîm eang o rieni, swyddogion gasglu llawer iawn o filltiroedd ar eu
a chefnogwyr sydd yn rhoi cymorth iddynt. beiciau, a hyn gyfystyr â thaith feics o
gwmpas arfordir Cymru mewn amser
Cafodd yr Adran Noson Wobrwyo rithiol, a
rhagorol. Roedd digon o egni i gwblhau
diolch i Eon Williams am hel y cyfan at ei
taith Llwybr Clawdd Offa hefyd, gan
gilydd ar gyfer y pedwar oedran, sef Dan 8,
lwyddo i lwyr basio'r targed milltiroedd
Dan 10, Dan 12 a Dan 14.
i’w deithio a dod adre o Gas-gwent i
Dan 14
Ddolgellau wedyn! Ymdrech wych gan
Hyfforddwr y tîm Dan 14, Rhys Llywelyn bawb, boed yn chwaraewyr, yn frodyr a
chwiorydd, neu'n rhiant. Fel prif
oedd yn traddodi’r gwobrwyo:
Diwedd tymor rhyfedd iawn, ond diolch i’r hyfforddwr rwyf yn falch iawn ohonoch i
chwaraewyr am eu hymroddiad a gwneud gyd, ac edrychwn ymlaen am dymor
gwaith yr hyfforddwyr yn un hawdd eleni. newydd i gael disgleirio eto!
Mae ymroddiad ar y cae, ymarfer, a
Dan 12
materion oddi ar y cae wedi bod yn
Hyfforddwr y tîm Dan 12, Marius Jones
arbennig drwy’r tymor. Mae’r tîm yn
oedd yn traddodi’r gwobrwyo:
gredyd mawr i’r clwb. Diolch i Ed Williams
Cofiwch fod Marius wedi serennu i’r tîm
am gymorth gyda’r hyfforddi, ac mae
cyntaf eleni, a hefyd wedi bod ag amser i
wastad yna pan fo angen cymorth, a
hyfforddi'r tîm hwn!
gwneud yn siŵr bod popeth yn mynd yn
1) Chwaraewr mwyaf ymroddgar:
iawn. Diolch i Dario Jones am y cymorth
Erin Lloyd
(mae Dario bellach wedi dychwelyd i’r
2) Chwaraewr wedi gwella fwyaf yn ystod
Ariannin). Diolch hefyd i griw da o rieni
y tymor: Gwendal Davalan
sydd yn helpu a dod â’r plant i’r gemau a’r
3) Chwaraewr Y Flwyddyn: Lukas Baker
ymarferion. Mae Glen Bickell, Alan a Kelvin
hefyd wedi cynorthwyo gyda’r ymarferion. Mae wedi bod yn bleser hyfforddi'r plant y
tymor yma, a gobeithio y gallwn ail-afael
Oddi ar y cae, mae cymorth Clare Jones
ynddi yn y tymor newydd! Diolch i bawb
wedi bod yn rhagorol. Byddai’r Adran Iau
sydd wedi bod wrthi tu ôl i’r llenni, yn
gyfan yn methu parhau heb ei gwaith caled
enwedig Sera am drefnu.
hi. Doedd dim byd yn ormod iddi hi. Yn y
gegin, diolch i Gwyneth, Eleri, Alan, Nicola Dan 10
a Gwyn Griffiths. A rhaid cofio diolch i Alex Hyfforddwr y tîm Dan 10, Ed Williams
a Lorraine am lanhau'r ystafelloedd newid, oedd yn traddodi’r gwobrwyo:
ac i’r rhieni sydd yn dod â bwyd a diod i’r
Biti garw bod y tymor wedi gorffen mor
plant ar ôl y gemau.
sydyn, ac felly wedi selio yr adroddiad ar y
cystadlaethau mwyaf diweddar yn
Uchafbwynt y tymor oedd curo Nant
Llandudno a Bethesda.
Conwy 27-7 yng Nghwpan Eryri ar y
Marian ar noson gofiadwy, gan ennill lle yn
Mae hi wedi bod yn dymor calonogol, gyda
y pedwar olaf yn y gystadleuaeth.
dros 18 yn ymarfer yn gyson. Diolch i’r
1) Chwaraewr mwyaf ymroddgar:
plant am ei wneud yn dymor
Roedd tri yn y ras am y wobr, sef Coby,
llwyddiannus. Mi groesawon ni
Danny a Wil, gyda Wil Ap Gethyn yn ennill
chwaraewyr newydd i’r tîm, sef Gruff,
y wobr am ymdrech ffantastig ganddo i
Body, Martha, Jac a Tomos. Braf ydi gweld
ddod ar y bws, neu ddod o hyd i ‘lifft’ i’r
mwy o genod yn ymuno, gyda Ffion a Lois
ymarferion.
yn disgleirio, sydd yn beth da iawn eleni.
2) Chwaraewr wedi gwella fwyaf yn ystod
Diolch i'r rheiny sydd wedi helpu trwy’r
y tymor:
tymor yn enwedig Anna, Clare, Sera a
Roedd pump yn y ras, sef Cameron,
Hefin.
Connor, Emlyn, Ben a Rhodri.
Rhodri Davies sy'n cipio’r wobr am
ymdrech yn yr ymarferion, gwneud y
gwaith budr, a “shifft” dda o hyd ym
mhob gêm.
3) Chwaraewyr y Flwyddyn:
Roedd tri yn cael eu hystyried ar gyfer y
wobr, sef Connor, Moc a Morgan.
Morgan Yorke yn mynd â hi eleni am ei
sgiliau, llwyddiant gyda throsiadau, a
byth yn cymryd cam yn ôl.
Llygad y Dydd GORFFENNAF 2020

27

ogystal â Clare) am gadw'r gwaith papur
mewn trefn, fel sydd yn ofynnol y dyddiau
yma.
1) Chwaraewr mwyaf ymroddgar:
Rhys a mi yn gytûn - Oscar Plumb... (heb
fethu ymarfer, yn gwrando'n dda, ac yn
cario ymlaen yn ddiwyd).
2) Chwaraewr wedi gwella fwyaf yn ystod
y tymor:
Arwyn Jones (Cychwyn tymor o dan 8 ac
yn datblygu trwy'r tymor. Taclo, gwrando
ac ymarfer yn dda).
3) Chwaraewr y Flwyddyn:
Jim Tookey (Ers iddo gychwyn gyda'r tîm
mae defnydd seren yma, ac mae o wedi
bod ben ac ysgwydd dros bawb o’r
gwrthwynebwyr trwy’r tymor. Taclwr o fri,
ac yn ymarfer ar y beic tu allan i
ymarferion y clwb. Mae yn esiampl i eraill).
Pob lwc i rai fydd yn symud i fyny i’r tîm
Dan 12 y tymor nesaf, sef Tomos, Martha,
Lois, Oscar, Cai, Ffion, Elliot, Jim, Sam,
Dylan, a Gruff Williams.
Dan 8
Hyfforddwr y tîm Dan 8, Aled Jones, oedd
yn traddodi’r gwobrwyo:
Trist gweld y tymor yn diweddu fel hyn,
ond gobeithio bod pawb wedi mwynhau
tymor llwyddiannus. Diolch i bawb am
ddod i ymarfer, y gemau adra ac i ffwrdd, y
rhieni am helpu ar nos Iau ac i Clare am
bron popeth sydd ymlaen gyda’r tîm.
Mae wedi bod yn bleser hyfforddi'r tîm
drwy’r tymor, ac mae pawb yn dod â
rhywbeth unigryw ac yn gwneud y Clwb
yn falch ohonynt.
1) Chwaraewr mwyaf ymroddgar:
Mae tri yn haeddu'r wobr yma eleni am eu
bod wedi chwarae yn rhan fwyaf o gemau
ac yn ymarfer yn rheolaidd.
Llongyfarchiadau felly i Ioan Jones, Steffan
Jones a Guto Williams.
2) Chwaraewr sydd wedi gwella fwyaf yn
ystod y tymor :
Gwion Humphreys. Pan mae Gwion yn
gwrando, mae yn chwaraewr arbennig o
dda!
3) Chwaraewr y Flwyddyn:
Arron Jones: Diolch i’r chwaraewyr sydd
wedi eu henwebu, a'r enillydd haeddiannol
oedd Arron.
Diolch yn arbennig i Jini (neu Queen
Jini) am help garw yn ystod y tymor, yn
enwedig yn cael trefn ar y rheiny sydd
ddim yn gwrando! Edrychwn ymlaen at
y tymor nesaf.
A dyna ni. Tymor llwyddiannus dros
ben, a diolch yn fawr i Rhys a’r tîm i gyd
am sicrhau hynny!
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Aaron Jones -Chwaraewr y
flwyddyn dan 8

Guto Williams Mwyaf ymroddgar
dan 8

Arwyn Jones
- Wedi gwella fwyaf dan 10

Erin Lloyd Mwyaf ymroddgar dan 12

Noson Wobrwyo Adran Iau
Rygbi Dolgellau 2019‐2020

Ioan Jones Mwyaf ymroddgar dan 8

Gwendal Davalan Wedi gwella fwyaf dan 12

Lukas Baker- Chwaraewr y flwyddyn
dan 12
Jim Tookey - Chwaraewr y
flwyddyn dan 10

Steff Jones Mwyaf ymroddgar dan 8

Wil Ap Gethyn Mwyaf ymroddgar dan 14

Morgan Yorke Chwaraewr y flwyddyn
dan 14
Oscar Plumb - Mwyaf ymroddgar dan 10
Gwion Humphreys
- Wedi gwella
fwyaf dan 8

(I'r dde) Rhodri Davies
- Wedi gwella fwyaf
dan 14

Diolch am ddarllen! Bydd y rhifyn nesa yn y siopau
ar Fedi 24
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