
Dydd Sul 10 Ionawr, dathlodd
Mrs Anne Osmond Jones ei

phen-blwydd yn 105 oed.

Mae Mrs Osmond Jones wedi ymgartrefu yng
nghartref Cefn Rodyn ers rhai blynyddoedd
bellach. Mae gan amryw ohonom atgofion
hyfryd o ymweld â hi ar ei phen-blwydd
llynedd, a chael sgwrs ddifyr yn ei chwmni. Tristwch i’w theulu,
ffrindiau a'i chydnabod yw nad fu hyn yn bosib eleni, ond mae'n
cyfarchion yr un mor gynnes, ac edrychwn ymlaen at ymweld
eto pan fydd y rheolau yn caniatáu.

Mae Mrs Jones yn wraig arbennig iawn, yn chwim ei meddwl,
yn ysgafn ei throed, a phob amser â diddordeb ym mhopeth
sydd yn digwydd yn yr ardal. Gwyddom y bydd y staff yng
Nghefn Rodyn wedi sicrhau ei bod yn cael pen-blwydd arbennig
ymysg y trigolion, ac rydym yn diolch iddynt am eu gofal ohoni
a thros bawb arall sy'n y cartref.

Cafodd Llygad y Dydd gyfle i gael sgwrs ffôn gyda Mrs Jones
drannoeth ei phen-blwydd a dywedodd:

“Cefais ddiwrnod wrth fy modd, cefais lu o
gardiau a chael cerdyn gan y Frenhines. Cefais fraw fy mod wedi
cael un ganddi hi, roeddwn yn meddwl mai dim ond cerdyn pan
yn 100 oed yr oedd hi'n anfon. Cefais gacen hyfryd wedi ei
pharatoi gan y staff. Roedd yn werth ei gweld.”

Roedd staff Cefn Rodyn wedi trefnu i Mrs Jones gael gair ar y
ffôn gydag Olwen ei merch ac Evelyn ei wyres yn yr Almaen, ei
wyres Elen ym Mhortwgal, a’i wyres Sylvia yng Nghaeredin.
Ond un sypreis arall oedd trefnu iddi gael “Facetime” gyda
Gareth ei mab a’r teulu yn Ynys Môn. “Roedd yn hyfryd eu gweld
ar y sgrîn, gan nad ydw i wedi eu gweld ers misoedd lawer.”

Ond mae un llygedyn bach o obaith. Meddai, "Dwi’n gobeithio
cael y brechlyn cyntaf ddydd Iau, gobeithio'n wir!”
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105
Dathlu penblwydd
arbennig iawn Mrs
Anne Osmond Jones

Bythol iau ei dyddiau diddan - a'i hafiaith
yn rhyfedd, ddiffwdan,

un hoenus, hardd ei hanian
a llawn hwyl yw'n hannwyl Anne.

Tecwyn Owen

Mari Lwyd Dinas Mawddwy:
20 mlynedd o ddilyn penglog ceffyl 2021

Blwyddyn
gobaith?

Gofynnodd Llygad y
Dydd i rai o'n

darllenwyr ffyddlon a
fyddent yn fodlon
rhannu rhai o'u
gobeithion a'u
dyheadau ar gyfer eleni.

Ewch i dud. 8 i ddarllen eu
hymatebion.Arfon Hughes sydd â'r hanes i gyd ar dud. 18
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Mae hi’n flwyddyn newydd eto - Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. Croeso i chi i rifyn
llawn unwaith eto. Fel arfer rydym yn dymuno’n dda i’n cyd-ddyn ar ddechrau Ionawr
ac mae angen i ni gael dymuniadau da yn dilyn y flwyddyn ddiwethaf. Fuoch chi’n hel
calennig, hela’r dryw neu ddilyn Y Fari Lwyd - mewn ysbryd efallai?

Wrth edrych ar fy ngholofn flwyddyn yn ôl, roeddwn yn llawn optimistiaeth am
Wayne Pivac a thîm rygbi Cymru ond difflach oedd yr ymdrech. Ddigwyddodd yr
Ewros ddim, ac fe ddigwyddodd Brecsit ar y funud olaf!

Roeddwn yn gofyn beth fyddai tynged ralïau Annibyniaeth yn Abertawe a Wrecsam,
ond ddigwyddodd y rheiny ddim; yn lle hynny cynyddodd aelodaeth Yes Cymru, y
mudiad annibyniaeth, i 17,000 fis diwethaf heb rali wedi ei chynnal a’r rheswm
pennaf dros y cynnydd mae’n debyg oedd rheolaeth Llywodraethau Cymru a San
Steffan o’r Pandemig!

Gydag etholiad Senedd Cymru i fod i ddigwydd fis Mai, a fydd yna newid plaid
lywodraethol ys gwn i? A fydd ein timau rhyngwladol yn cael chwarae, heb son am
lwyddo? A fydd Elfyn Evans yn cipio Pencampwriaeth Rali’r Byd, ac a fydd y Gemau
Olympaiddd, Sesiwn Fawr Dolgellau a’r Eisteddfod Genedlaethol yn digwydd?

Unwaith eto mae’r rhifyn hwn yn cofnodi rhai o’r Cymry lleol hynny sydd wedi'n
gadael yn ddiweddar ac mae'n cydymdeimladau ni efo’u teuluoedd a’u cyfeillion. Fel
Cymro Cymraeg, hoffwn gydnabod eu cyfraniadau ymysg eraill wrth ddefnyddio’r
Iaith Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Hebddynt byddai ein hiaith a’n cymunedau
Cymraeg yn llawer tlotach, ac mae angen i ni ddechrau cofnodi iaith yr ardal er mwyn
ei throsglwyddo i’r genhedlaeth sy’n dod. A fyddai rhywrai â diddordeb mewn cynnig
erthygl ar dafodiaith ac ymadroddion lleol ar gyfer y papur hwn?

Fel papur bro rydym yn derbyn sawl pwt o wybodaeth, erthyglau a chyfraniadau ac
ambell waith mae gofod yn brin er mwyn eu cynnwys yn rhifyn y mis. Os nad yw eich
cynigion wedi eu cynnwys, yna fe ymdrechir i’w cynnwys yn y rhifyn canlynol, ac o
bosib bydd angen ystyried cwtogi’r cyfraniad i ffitio! Gobeithio eich bod yn deall ein
cyfyngiadau ac y byddwch yn amyneddgar. Cysylltwch os bydd gennych sylw. Roedd
rhifyn Rhagfyr yr un mwyaf a’r rhifyn llawn lliw cyntaf i ni ei gyhoeddi. Gobeithio i chi
ei fwynhau.

Mwynhewch rifyn Ionawr a’r amrywiaeth arferol. Cadwch yn ddiogel a blwyddyn
newydd well i chi gyd.

MANYLION CYSWLLT:

golygydd@llygadydydd.cymru
01650 531237

www.llygadydydd.cymru
GOLYGYDDION A SWYDDOGION:
Cadeirydd Cymdeithas y Dydd:
Arfon Hughes
Ysgrifennydd: Buddug Hughes
Trysorydd: Elfed ap Gomer

Golygydd y Rhifyn: Buddug Hughes
Cysodydd: Karen Glyn Goswell
Prawfddarllenydd: Bethan Williams

Dyddiad ar gyfer derbyn deunydd i’r
Rhifyn nesaf:

Chwefror 1af, 5yh
Gwerthir y papur gan y canlynol:
• Siop y Cymro
• Eurospar
• Cwt Gwyn
• Garej Mallwyd
• Awen Meirion

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!

TELERAU HYSBYSEBU
Maint Du a Gwyn Lliw
1/16 tud £10 £15
1/8 tud £15 £25
1/4 tud £30 £40
1/2 tud £60 £80

Hysbysebu am flwyddyn: 2 fis am ddim

Cyfarchion: £5

E-bost ar gyfer hysbysebion:
hysbyseb@llygadydydd.cymru

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.

Gair o'r Gadair

Ariennir yn rhannol

gan

Lywodraeth Cymru

Rydym i gyd, rwy’n siŵr, yn dal syniadau pendant am sawl
agwedd o’n bywydau beunyddiol, yn enwedig felly am y sefyllfa
bresennol y dyddiau hyn sy’n cynnwys y Corona, gwleidyddiaeth

yr Unol Daleithiau, a’r holl drais a thlodi rydym yn clywed amdano'n fyd eang. Mae’n
anodd ar lawer. Mae’n hawdd iawn i ni sydd â gormodedd gwyno a gwneud sylwadau
am beth yr ydym ni fel unigolion sydd mewn cyfforddusrwydd yn barod i’w wneud i
gynorthwyo. Mae hen ddywediad yn y Saesneg yn dweud “Actions speak louder than
words”. Gwn fod nifer ohonoch wedi cynorthwyo a rhoi o’ch amser yn ystod y
cyfnodau clo ac rwy’n diolch i chi yn gyhoeddus - Cristnogaeth ymarferol, meddai
llawer. A olyga hyn tybed mai dyma’r ffordd ymlaen ac y bydd llai o gyd-addoli torfol
i’w ddisgwyl? Pwy a ŵyr, ond mae newid mawr ar ffurf bresennol addoli ar y gorwel,
mi dybiwn. Llawer mwy meddent, wedi ymuno mewn gwasanaethau trwy gyfrwng
Zoom nag sydd yn mynychu canolfannau addoli. Dilynwyr hyd braich hwyrach, ond y
cydwybod yn pigo efallai.

O droi at y gwaharddiadau presennol ar ein symudiadau, mae nifer o ymwelwyr yn
parhau i dorri rheolau teithio cofid drwy ymweld, yn groes i synnwyr cyffredin. Mae’r
bobl hyn yn hunanol ac yn rhoi bywydau eraill gan gynnwys ein bywydau ni yma,
mewn perygl. Mae llawer ohonynt meddent, yn barod i dalu’r ddirwy yn hytrach nag
aros adref - wel, codwch y ddirwy i lefel a fyddai yn llethu yr unigolion gwirion hyn.
Mae dynoliaeth wedi mynd yn ddi-hid ac mae’n amser callio ar lawer - rhai y
disgwyliech yn well ganddynt. Peidied felly â chymryd eich arwain gan yr esiampl a
osodwyd gan rai o gynghorwyr Prif Weinidog y Deyrnas Unedig. Mae’n amlwg fod rhai
yn ddall i’r sefyllfa. Cofiwch - dwylo, pellter, gorchudd!
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Mae dychwelyd i'r gwaith wedi cyfnod mamolaeth wastad yn
anodd, 'dach chi’n poeni sut 'dach chi'n mynd i jyglo popeth, ac

yn ofni eich bod wedi anghofio sut i wneud y job. Mae gwneud hynny
ynghanol pandemig yn ychwanegu pwysau a phryder ychwanegol.

Am rai wythnosau roeddwn i’n gallu mynd i’r swyddfa, ac er gwaethaf fy mhryder,
roedd gadael y tŷ a gweld cydweithwyr eto yn chwa o awyr iach. Ac er bod yn rhaid
gwisgo masg a chadw pellter, roedd bywyd yn teimlo yn weddol normal.

Ond efo'r firws ar gynnydd a minnau'n byw yn un o'r ardaloedd sydd â'r cyfraddau
gwaethaf yn y Deyrnas Unedig, wnaeth o'm para'n hir. Rydan ni nawr dan glo, a dwi fel
lot o bobl eraill erbyn hyn, yn gweithio o adref. Ond efo plentyn 5 oed, dwi hefyd yn
dysgu o adref ar yr un pryd, sydd yn her ac yn faich ychwanegol ar ben diwrnod gwaith

digon prysur.

Yn ystod y clo cyntaf, roeddwn i ar gyfnod
mamolaeth, ac er bod gen i fabi oedd isio
maldod cyson, roedd gen i amser i ganolbwyntio ar waith ysgol Gruff, i chwarae gemau,
ac i drio mwynhau’r amser efo’n gilydd.

Mae hynny'n amhosib nawr, ac wrth drio jyglo popeth, daw llond trol o euogrwydd.
Euog nad ydw i’n gallu rhoi digon o amser i Gruff, sydd dal angen goruchwyliaeth a
help cyson gyda’i waith. Teimlo'n euog ei fod o'n cael gormod o amser ar ei sgrin, ac
nad ydw i’n gallu rhoi cant y cant i fy ngwaith. Dwi’n siŵr bod rhieni ar draws y wlad yn
teimlo'n union yr un peth.

Diolch byth bod Osian, y 'fengaf, yn cael mynd at yr ofalwraig. Fyswn i'n gwneud dim
gwaith o gwbwl efo fo adref hefyd.

Ond 'dyw gweithio efo’r plant dan draed ddim yn hollol newydd i mi. Dwi wedi arfer
gwneud eitemau radio yn y boreau o gartref. Efallai bod rhai ohonoch wedi clywed
Gruff ar adegau hefyd! Ond mae o’n brofiad newydd yn llwyr i wneud teledu o gartref.
'Di o ddim yn hawdd ffeindio rhywle digon tawel, efo signal wifi cryf, sydd yn ddigon
clir o shiafflach! Ond dwi di setlo ar y gegin, efo llun yr artist lleol Chris Pugh, y tu ôl i
mi. Mae hefyd yn job canolbwyntio pan 'da chi’n syllu ar sinc o lestri budur y tu ôl i’r

laptop sy’n gweithio fel camera, neu pan mae’r bychan yn
sgrechian i fyny staer, gan nad ydi o eisiau mynd i’r gwely! Neu
yn waeth fyth, pan mae eich plentyn yn cerdded i mewn reit
pan ydach chi’n mynd ar yr awyr! Mi oeddwn i’n lwcus ei fod
wedi cadw’n dawel, ond dwi’n gobeithio’n wir na welodd pawb
y braw ar fy wyneb!

Yn y swyddfa dwi'n gallu canolbwyntio ar fy ngwaith yn llwyr.
Mae hynny'n amhosib nawr, wrth i mi drio sicrhau bod Gruff
yn gwneud ei waith ysgol, ei gadw yn ddiwyd, a gwneud fy
ngwaith ar yr un pryd. Mae’r gŵr a minnau yn jyglo popeth
rhwng y ddau ohonom, ond dwi di ffeindio fy hun yn gwrando
ar ddatganiad y prif weinidog, a pharatoi i fynd ar y radio tra
hefyd yn gwneud swper i’r plant. Wedi dweud hynny mae
manteision o weithio o adref hefyd; dwi ddim yn gwastraffu
oriau bob dydd yn teithio a dwi’n cael gweithio yn fy slipars!

Nid fi yw’r unig un sy'n ffeindio’r cyfnod yma yn heriol. Mae
pob un o fy ffrindiau wedi cwyno am ba mor anodd yw hyn.
Ond dwi’n ymwybodol iawn ein bod ni’n lwcus bod gennym ni
waith, mae cymaint o bobl
mewn sefyllfa llawer
gwaeth. Er bod yna lygedyn
o obaith ar y gorwel nawr,
fydd bywyd ddim yn
dychwelyd i normal am
beth amser. Fydd y plant
ddim nôl yn yr ysgol am rai
wythnosau eto, felly mae’n
bwysig cofio mai nid
gweithio o adref ydan ni ar
hyn o bryd, rydan ni adref
yn gweithio, a gofalu am ein
plant, mewn cyfnod o
argyfwng.

Mae Leisa Mererid, yr athrawes ioga ac
ymwybyddiaeth ofalgar boblogaidd wedi

creu cyfres o fideos dyddiol i blant cynradd a
fydd yn eu cynorthwyo i gynnal llesiant ac
iechyd meddwl.

Yn ôl Ifan Jones, Swyddog Datblygu Iaith gyda Hunaniaith:
Menter Iaith Gwynedd sy’n trefnu a noddi’r gyfres: “Mi fydd
y fideos yn cael eu darlledu yn ddyddiol, o ddydd Llun tan
ddydd Gwener yn ystod y tymor rhwng 4 Ionawr a 26
Chwefror 2021 ar sianel ddigidol AM Cymru.

Meddai Leisa Mererid, “Cyfres o ymarferiadau byr ac
effeithiol fydd cynnwys y fideos i gefnogi iechyd a lles
disgyblion, athrawon a cymorthyddion. Mae yna saith
wythnos o ddeunydd yn y pecyn i gyd fynd â thymor yr
ysgol.

“Bwriad yr ymarferion yw cyflwyno Ioga ac Ymwybyddiaeth
Ofalgar (Meddylgarwch) i’r cwricwlwm mewn ffordd syml a
hwyliog, gan wneud hynny ‘un dydd ar y tro’.”

Bydd yr ymarferion byr yn paratoi'r plant ar gyfer y dydd
sydd o’n blaenau. Mi fydd posib ail ymweld â’r ymarferion
sawl gwaith yn ystod y dydd fel bod angen i helpu angori’r
dysgu.

Mae gwers lyfr wedi ei baratoi gan Leisa fydd yn cefnogi
athrawon a chymorthyddion dysgu i arwain eu
dosbarthiadau drwy’r ymarferion; fe’i cynhyrchwyd gyda
nawdd Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad
Cyngor Gwynedd. Cysylltwch â Hunaniaith ar
Hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru i gael copi PDF ohono.

Un dydd ar y tro

Elliw Gwawr ‐ adref yn gweithio a dysgu

Cyfres fideo i gynnal llesiant ac iechyd meddwl plant
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Meddyliwch
yn ôl i

ddydd Sul 1af o
Fawrth 2020.
Cychwynnais i
Fangor i gwrdd â
ffrindiau- y
cerddorion Andy
Mackenzie a Greg
Robley. Roeddem i
gynnal gig mewn
bar yng nghanol y ddinas. Aeth popeth yn wych y diwrnod
hwnnw, ond doeddem ni fawr o feddwl mai dyma’r gig olaf y
byddem ni yn ei chynnal am gyfnod maith.

Drwy gydol y gwanwyn a’r haf, nid oedd yn bosib chwarae cerddoriaeth fyw o
unrhyw fath, ac fel y byddwch i gyd yn sylweddoli, y mae’r sefyllfa wedi bod
yn drist i’r holl gerddorion yn ogystal ag i theatrau, neuaddau a sefydliadau
tebyg sydd yn cynnal cerddoriaeth fyw.

Mae Dylan a Llinos o Gwin Dylanwad wedi bod yn hynod o ysbrydoledig yn
ystod y cyfyngiadau. Mae’r hen fan fach las i’w gweld yn teithio ac yn cludo
gwin ar hyd y Gogledd, ac ymhellach. Tybed faint ohonoch a fu’n rhan o'r
sesiynau 'blasu rhithiol' a gynhaliwyd drwy Gweplyfr? Buont yn llwyddiannus
iawn. Mae Dylan a Llinos wedi sicrhau fod adeilad Gwin Dylanwad mor

ddiogel â phosib yn ystod y clo, gan ail wampio’r adeilad a chreu ystafelloedd unigol cysurus i aelodau “swigod” gael coffi a
sgwrsio.

Yn ystod un o’r cyfnodau yma, tra’n mwynhau coffi yn Dylanwad, cefais syniad!
Tybed a oedd yn bosib gallu cynnal cyngerdd rhithiol, gan ddefnyddio'r
ystafelloedd unigol yn Dylanwad? Byddai'n rhaid i’r cyfranwyr fod wedi ffurfio
“swigen" ymlaen llaw wrth gwrs.

Felly nos Wener 20fed o Dachwedd, gyda Dylan a Llinos yn paratoi eu noson blasu,
aeth Andy Mackenzie a finnau i’r ystafell goch ac aeth Osian Morris, ein cerddor
lleol i'r ystafell las. Er mwyn cydlynu popeth, roeddem yn ffodus o gael yr
amryddawn Ffion Dafis i arwain y noson.

Rhaid cyfaddef i'r noson fod yn un emosiynol iawn, ond yn un hynod bleserus, a
ni'n pedwar wedi profi'r wefr o gael perfformio unwaith eto, a hynny drwy
ddefnyddio ffôn symudol! Meddyliwch!!

Cafwyd cynulleidfa luosog yn gwylio a gwrando, ac roedd mor galonogol derbyn
cymaint o sylwadau ar y Gweplyfr. Gwefreiddiol oedd deall fod dros 4000 wedi
gwylio a dilyn y digwyddiad, a chredaf ein bod wedi creu adloniant a oedd yn
donic i bawb yn y cyfnod anodd hwn.

Mae perfformiadau byw yn ymddangos ymhell i ffwrdd ar hyn o bryd, er hynny
rydym yn eithaf sicr fod yr awydd sydd gan bawb i gymdeithasu a phrofi ein
diwylliant cerddorol unwaith eto yn y gymuned hon, yn rhywbeth hir
ddisgwyliedig.

Richy Jones

Cyngerdd Rhithiol Gwin Dylanwad
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Holi Katie Bailey ‐ darpar feddyg o Ddolgellau

Mae Llygad y Dydd wedi
dilyn hanes tri dyn ifanc o

Ddolgellau sydd wedi graddio ac
yn gweithio fel meddygon - un
yn Aberystwyth, a dau yn
Awstralia. Merch ifanc sydd
wedi ei geni a’i magu yn
Nolgellau ac sydd â’i bryd ar
ddilyn gyrfa fel meddyg yw
Katie Bailey.

Mynychodd Katie ysgolion lleol a Choleg
Meirion-Dwyfor cyn cael ei derbyn i
Brifysgol Lerpwl. Roedd Katie yn hapus i
rannu ei hanes gyda Llygad y Dydd.

Rwyt ar dy bedwaredd flwyddyn yn y
brifysgol, yn dilyn cwrs Meddygaeth.
Dwi’n deall dy fod wrth dy fodd efo’r
cwrs, ac wedi cael llawer o brofiadau
newydd. Fedri di ddeud ychydig am
beth wyt ti wedi ei fwynhau, a hefyd
beth sydd wedi bod yn anodd?

Erbyn hyn dw i’n cael mwy o gyfrifoldeb
ar y wardiau ac yn mwynhau’r cyfle i fod
yn rhan o ofal y cleifion – dwi’n dechrau teimlo fel fy mod bron
iawn yn ddoctor! Dwi’n mwynhau dysgu’r sgiliau ymarferol fel
tynnu gwaed, rhoi cannulas i mewn, a rhoi pigiadau. Dwi’n
mwynhau siarad efo cleifion a chlywed eu hanesion. Mae
agweddau theori’r cwrs yn ddiddorol iawn, a dwi’n mwynhau
dysgu sut mae’r corff yn gweithio, beth sy’n gallu mynd o’i le, ac
yn bwysicach – beth allwn ni ei wneud i wella hynny. Wrth
gwrs, mae oriau hir a boreau cynnar yn gallu bod yn anodd –
dydi hi ddim mor syml â mynd i’r gwaith o 9-5 ac wedyn mynd
adref i ymlacio. Ar ôl diwrnod yn yr ysbyty bydd yn rhaid
dychwelyd adref i gwblhau gwaith papur ac adolygu at
arholiadau. Yn ogystal â hyn, rydym yn gorfod cwblhau
prosiectau ymchwil hefyd – diolch byth am goffi!!

Wyt ti wedi dechrau meddwl pa faes yr hoffet ti weithio
ynddo a pham?

Yr ateb byr yw – na! Dw i wedi joio bron pob maes dw i wedi
cael profiad ynddo. Ond mae cymaint o feysydd dwi heb hyd yn
oed gael profiad ohonynt eto. Ar hyn o bryd, dwi’n mwynhau
gweithio ar ward seiciatryddol. Mae’n bwnc diddorol iawn, ac

yn sicr mae’n faes sy’n
mynd i brysuro hyd yn oed
yn fwy oherwydd y
pandemig.

Dwi wedi joio ‘surgery’ yn
enwedig, a chael cyfle i
helpu mewn
llawdriniaethau, ond mae
gweithio fel Meddyg Teulu
hefyd yn apelio ataf gan fy
mod yn hoffi dod i ‘nabod
y cleifion, a dilyn sut
maent yn dod ymlaen dros
gyfnod o amser. Er hyn,
rwyf wedi joio awyrgylch
brys a’r holl broblemau
amrywiol sy’n dod i adran
A&E hefyd! Bydd yn anodd

iawn dewis, ond mae digonedd o amser
eto cyn bydd rhaid i mi benderfynu’n
iawn.

Mae cofid-19 siŵr o fod yn ffactor nad
oeddet wedi ei ddisgwyl. Ym mha
ffordd mae o wedi gwneud pethau’n
anodd i ti a’r myfyrwyr eraill ar dy
gwrs?

Dwi’n dal i gofio’r tro cyntaf clywais bod
cofid-19 yn y DU. Roedd llond bws o
bobl newydd lanio nôl o Tsiena ar eu
ffordd i Arrowe Park, sef un o’r ysbytai
lleol. Roeddynt yn mynd i aros mewn
cwarantin yno, cyn cael dychwelyd adref.
I mi, y peth anoddaf yw dod adref ar ôl
diwrnod hir yn yr ysbyty a chlywed pobl
yn protestio bod y firws ddim yn wir ac
yn peidio dilyn y rheolau. Yn yr ysbytai
mae cleifion yn diodde o’r firws yn sâl
iawn, rhai ohonynt yn marw. Mae rhai
wardiau wedi eu cau, ac mae cleifion yn
gorfod brwydro i wella, heb gael gweld
eu teuluoedd na’u ffrindiau. Fel
myfyrwraig, mae hi’n anodd gweld hyn i
gyd yn digwydd, ond yn methu gwneud
unrhyw beth mawr yn feddygol i helpu’r
cleifion, na’r doctoriaid chwaith.

Mae’r firws wedi gwneud pethau’n anodd i bawb, ond rydym
wedi dysgu cymaint hefyd.

Rydym yn dysgu ffyrdd gwahanol o weithio; er enghraifft
gwneud ‘consultations’ dros y ffôn ac weithiau ar blatfform o’r
enw ‘attend anywhere’ sy’n debyg i Zoom neu Skype. Wrth gwrs
dydi hyn ddim yn gweithio i bob claf, ond i rai mae hyn yn
wellhad ar yr hen system. Rydym yn datblygu a defnyddio
technolegau newydd hefyd. Nawr, gall doctor weld cleifion trwy
ddefnyddio robot! O ganlyniad i hyn, gallwn gael cymorth a
barn doctor sydd wedi ei leoli mewn ysbyty cwbl wahanol.

Beth am fyw yn Lerpwl dan amgylchiadau cofid?

Mae’n byw yn Lerpwl dan amgylchiadau cofid yn wahanol iawn
i sut mae pethau adref yn Nolgellau! Mae hi’n ddinas brysur, a
does dim modd cadw pellter oddi wrth bobl eraill trwy’r amser.
Er hyn, rydym yn lwcus iawn i fod yn rhan o’r peilot 'mass
testing' yma lle caiff unrhyw un heb symptomau cofid-19 fynd i
‘walk in centre’ a derbyn prawf 'lateral flow' – ac yna tecst o
fewn yr awr gyda’r canlyniad. Ar hyn o bryd, dwi'n cael prawf
cofid-19 bob tri neu bedwar diwrnod i wneud yn siŵr fy mod
yn saff i weithio yn yr ysbyty.

Un peth sy’n sicr, rydym i gyd yn gweld gwerth yr NHS yn
ystod y flwyddyn diwethaf, a’r holl weithwyr sy’n gweithio
mor galed dan amgylchiadau anodd iawn. Wyt ti wedi
ailfeddwl o gwbl am dy yrfa oherwydd y pwysau caled ar y
meddygon?

Naddo, dwi heb ailfeddwl o gwbl. Mae’n glir bod angen i rai
pethau newid ynglŷn ag amgylchiadau gweithio yn yr NHS, ond
er hyn, nid wyf yn gallu meddwl am yrfa mwy gwerth chweil.
Rwy’n joio gweithio fel ‘'student doctor" – ond yn sicr yn edrych
ymlaen at gael cyflog!!

Diolch Katie am rannu dy stori efo ni. Mae’n amlwg dy fod yn
cael profiadau a heriau fydd yn llywio dy yrfa pa lwybr
bynnag fyddi’n dewis ei ddilyn. Rydym yn dymuno’n dda i ti
efo gweddill dy gwrs, a gobeithio y cawn dy longyfarch cyn
bo hir, a dy alw’n Doctor Katie Bailey!
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Dechrau Chwefror bydd yn ganmlwyddiant
geni Marion Eames, un o brif nofelwyr hanes

Cymru. Fe’i ganed ym Mhenbedw ar 5 Chwefror
1921 a symudodd y teulu i Ddolgellau pan oedd hi
tua pedair oed.

Dywedodd Marion Eames mai ychydig o Gymraeg oedd ganddi
pan symudodd i Ddolgellau: “Rwy'n cofio yn yr ysgol gynradd
yn Nolgellau cael fy rhoi i eistedd ar wahân efo rhyw hanner
Sais bach arall a theimlo cymaint o waradwydd fel yr oeddwn i
yn casáu clywed yr iaith."

Gadawodd Ysgol Dr Williams yn un-ar-bymtheg oed a chafodd
amrywiaeth o swyddi wedi hynny. Un o'r swyddi cynharaf oedd
yn Llyfrgell y Sir, Dolgellau. Yno bu'n rhaid iddi ddarllen llyfrau
Cymraeg, a hynny a barodd iddi werthfawrogi llenyddiaeth
Cymru ac ymfalchïo yn ei Chymreictod. Wedi hyn symudodd i
weithio am gyfnod o ddwy flynedd fel llyfrgellydd
ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Aeth ati i
ymarfer siarad Cymraeg gyda'i ffrindiau newydd
yno. Magodd ddigon o hyder i ddal ati i siarad
Cymraeg pan ddychwelodd i weithio yn Llyfrgell
Dolgellau eto. Penodwyd hi’n drefnydd rhanbarthol
ar gyfer Plaid Cymru ac yn dilyn hynny cafodd
swydd fel golygydd Y Dydd.

Yn 1950, yn dilyn cyfnod o salwch dechreuodd
ddysgu canu’r delyn ac yn 1954 aeth i Goleg Cerdd y Guildhall
yn Llundain. Enillodd ar y ddeuawd cerdd dant yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ar fwy nag yn achlysur ac enillodd ar ganu i
hunangyfeiliant telyn yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni yn
1957.

Yn Llundain cyfarfu â Griffith Williams a oedd yn
newyddiadurwr, a phriodwyd hwy yn 1955. Roedd Griffith
Williams eisoes yn aelod o Gymdeithas Grefyddol y Cyfeillion.
Bu'n gweithio i gylchgrawn Home & Country yn Llundain am
gyfnod, cyn i'r ddau ohonynt ddychwelyd i Gymru, gan symud i
Forgannwg. Bu Marion Eames yn gynhyrchydd radio i'r BBC hyd
nes iddi ymddeol ym 1980. Bu hefyd yn un o sgriptwyr cynnar
Pobol y Cwm. Dyfarnwyd gradd M.A. er anrhydedd iddi gan
Brifysgol Cymru.

Bu farw yn Ysbyty Dolgellau ar 3 Ebrill 2007 a chladdwyd hi
gyda’i diweddar ŵr yn sir Gaerfyrddin.

Oedodd Marion Eames cyn mentro ysgrifennu yn Gymraeg yn
bennaf oherwydd ei diffyg hyder. Dywedodd llenor amlwg wrthi
nad oedd yn iawn i rywun a oedd wedi derbyn addysg yn
gyfangwbl yn Saesneg lenydda yn Gymraeg oherwydd mai
priod ddulliau Saesneg fyddai’n dylanwadu ar ei hiaith, oni bai
ei bod yn barod i ddarllen Cymraeg yn unig am gyfnod maith.

Yn y diwedd fe fagodd ddigon o hyder a chyhoeddwyd ei nofel
gyntaf Y Stafell Ddirgel yn 1969. Fel y gwyddom yn dda yn yr
ardal hon ac fel y gŵyr cenedlaethau o ddisgyblion ysgol a
astudiodd y nofel ar gyfer arholiadau TGAU Llenyddiaeth
Gymraeg, seiliwyd y nofel ar hanes Rowland Ellis, Bryn Mawr a
Chrynwyr eraill o'r ardal hon.
Cyhoeddodd chwe nofel i oedolion, yn
cynnwys Y Rhandir Mwyn, Y Gaeaf Sydd
Unig ac I Hela Cnau, a nofelau i blant.

Er mai nofelau hanesyddol oedd prif
faes llenyddol Marion Eames, yn
rhyfedd ddigon nid oedd hi’n hoff o
hanes fel pwnc pan oedd hi’n ddisgybl
ysgol. Nid nad oedd hi’n hoff o hanes
oedd yn gyfrifol am hyn, ond yr oedd
yn gas ganddi ddysgu ffeithiau. Roedd

yn well ganddi feddwl am y cymeriadau
hanesyddol a’r rhamant oedd o’u cwmpas-
paratoad ardderchog ar gyfer llunio ei
nofelau gan nad oedd llawer o ffeithiau
pendant ar gael am gymeriadau cig a
gwaed y gorffennol sy’n sail i nifer o’i
nofelau.

Dywedodd nad aeth ati i ysgrifennu nofelau hanes ynddynt eu
hunain. Yn ei geiriau hi: “does dim pwrpas mewn ysgrifennu
onid yw’n taflu goleuni o ryw fath ar heddiw.” Ei bwriad oedd
ysgrifennu am y Cyfeilion oherwydd ei diddordeb yn eu credo
a’u, “hagwedd ddi-gymrodedd tuag at ryfel a phroblemau
cymdeithasol.” Thema gyffredin yn ei nofelau yw Cymry a
ddiwreiddiodd eu hunain oherwydd amgylchiadau
cymdeithasol.

Mae’n sicr bod Marion Eames wedi tynnu oddi ar ei phrofiad ei
hun wrth ysgrifennu am deimladau rhai o’i chymeriadau.
Un o'r cymeriadau hynny yw cymeriad Dorti Llwyd yn Y
Rhandir Mwyn. Ceir sawl disgrifiad o Dorti wedi ymgolli’n
llwyr mewn llenyddiaeth, “wedi ymgolli gymaint yn yr hyn
a ddarllenai” a bu’n “dysgu am hen hanes y Brythoniaid ac
am farddoniaeth yr oesoedd gynt.” Dyma oedd profiad
Marion Eames wrth iddi ddod yn ymwybodol o
draddodiadau Cymry wedi iddi adael yr ysgol a dechrau
gweithio mewn llyfrgelloedd.

Yn ddiamheuol roedd gan Marion Eames ddawn arbennig fel
llenor. Llwyddodd i wau darluniau argyhoeddiadol o ffeithiau
prin am fywyd Rowland Ellis. Mae’r un peth yn wir am Y Gaeaf
Sydd Unig. Llwyddodd i wau stori lwyddiannus am Mabli, merch
Castell y Bere, ac yn ei sgil cawn gipolwg ar Llywelyn ap
Gruffudd a chymdeithas y cyfnod.

Mae I Hela Cnau ychydig yn wahanol gan nad yw prif gymeriad
y nofel wedi ei seilio ar berson hanesyddol penodol. Ond mae’n
sicr bod Marion Eames wedi tynnu oddi ar brofiad ei theulu ei
hun pan oeddynt yn byw ar Lannau Mersi. Bu ei nain, fel
Rebecca Parry’r nofel yn cadw siop ym Mhenbedw. Cymdeithas
y Cymry ar Lannau Mersi yw pwnc y nofel ond yn eu hanfod,
dychmygol yw digwyddiadau’r nofel.

Mewn erthygl yn Barn gofynnodd y golygydd i Marion Eames a
oedd rhywbeth y byddai'n ei restru o dan bennawd
"diddordebau eraill"? Ei hateb:
"Oes, pechod. Pa ddiddordeb gwell
i nofelydd? Na, nid ymgais i fod yn
glyfar ond ffordd o ddweud yw hyn,
wrth gwrs, mai pobl yw fy
niddordeb.” Dywedodd fod ei
diddordeb mewn pobl yn arwain at
ddiddordeb mewn crefydd.
“Perthynas dyn â'r anfeidrol - a
thrwy hynny â'i gyd-ddyn - yw'r
unig beth o bwys yn y pen draw."

Seilir y sylwadau uchod yn
bennaf ar sgyrsiau a gafwyd

gyda
Marion Eames yn ystod 1980au
pan fyddai’n ymweld â’m modryb
(y ddwy yn ddisgyblion yn Ysgol
Dr Williams yn yr un cyfnod) a
gwerthfawrogiad o’i nofelau a
fu’n ddylanwad cryf arnaf yn fy
arddegau.

Buddug A. Hughes

Canmlwyddiant Marion Eames
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Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y
flwyddyn unwaith eto trwy

gyfrwng Zoom, nos Fercher 6ed
o Ionawr.

Croesawyd ein gwraig wadd gan Bethan
Williams, Llywydd y gangen. Gwerfyl
Eidda oedd y gwestai – mae hi'n enedigol
o Gwm Eidda ger Ysbyty Ifan ond bellach
yn byw yn Llanrwst. Gwerfyl a fu'n
gyfrifol am sefydlu tudalen gweplyfr
(Facebook) o’r enw ' Curo’r Corona’n
Coginio'' sydd bellach wedi datblygu'n
llyfr poblogaidd iawn, a gyhoeddwyd ym
mis Medi 2020.

Gofal croen oedd thema’r noson ac mae
Gwerfyl yn llysgennad i gwmni cynnyrch

croen Tropic. Cynnyrch naturiol yn unig
sydd yn cael ei ddefnyddio gan y cwmni.
Mae pencadlys y cwmni yn Croydon a
Susie Ma sefydlodd y cwmni. Daeth y
busnes hwn yn drydydd ar raglen The
Apprentice yn 2011. Cafwyd noson
gartrefol yng nghwmni Gwerfyl ac fe
ymunodd Laura Williams hefyd gyda hi i
siarad am y cynnyrch. Os byddwch yn
gweld aelodau Merched y Wawr
Dolgellau yn edrych yn ifanc a sionc o
gwmpas y lle, byddwch yn gwybod pam!

Yn anffodus, cawsom fel cangen
newyddion trist fore dydd Iau am
farwolaeth Mrs Gwen Jones yn Ysbyty
Wrecsam. Roedd Gwen Jones yn aelod
anrhydeddus o Ferched y Wawr a buasai

wedi dathlu ei phen-blwydd yn 102 oed
ar Chwefror 19eg. Mae negeseuon lu
wedi cael eu rhannu o fewn y gangen a
phob un yn dweud mai dynes annwyl,
hawddgar gyda hiwmor direidus yn
perthyn iddi oedd Gwen Jones.

Llynedd, cyn y Cofid, bu Gwen Jones gyda
Nerys Roberts yn cynrychioli'r gangen
mewn gêm chwist, a dywedodd Nerys ei
bod yn fraint cael bod yn ei chwmni ac
‘roedd yn giamstar ar chwarae chwist ac
wrth ei bodd yn cael bod yn rhan o
Ferched y Wawr Dolgellau.

Mae'n cydymdeimlad ni gyda Megan,
Islwyn a’r teulu. Diolch iddynt am eu
gofal tyner ohoni dros y blynyddoedd.

Merched y Wawr Dolgellau

Mae Llygad y Dydd yn hynod ddiolchgar i
John Atkinson, nai Marion Eames am
rannu rhai o'i atgofion amdani.

Marion Griffith Williams,
neu Marion Eames, awdur,

cynhyrchydd, dramodydd a
darlithydd, ond Anti Mal i mi.
Blwyddyn oedd rhwng Mal a mam
ac roedd y ddwy chwaer yn agos
iawn. Felly datblygodd y berthynas
rhwng Mal a finne.

Yn ei hewyllys gadawodd yr hawlfraint i’w
nofelau i mi i'w gadw'n saff ar ôl ei
marwolaeth. Rwy'n cofio Mal yn dweud
wrthyf os oedd hi am wneud bywoliaeth
ariannol fel awdur proffesiynol, mai
ysgrifennu yn Saesneg yn hytrach nag yn
Gymraeg oedd y ffordd gywir. Ond nid
dyna oedd ei phwrpas hi fel awdur.
Cyfrannu at hanes Cymru drwy gyfrwng y
Gymraeg oedd ei phleser ac er mwyn
cadw’r iaith yn fyw.

Cynhyrchydd gyda’r BBC yn Llandaf,
Caerdydd oedd ei phrif swydd. Cynhyrchu
rhaglenni radio bob prynhawn dydd
Mercher. Am flynyddoedd yn yr haf
byddwn yn mynd ar fy ngwyliau i aros
gyda Mal a'i gŵr Griff yn Bonfilston, ym
Mro Morgannwg a chwrddais â Mal yn ei
swyddfa yn Llandaf sawl gwaith. Ar y pryd
roedd yn gweithio gyda Gwenlyn Parry ar
sgriptiau Pobol y Cwm. Cofio cwrdd â
Meinir Lloyd, merch Dai Lloyd o
Fryncoedifor a hithau'n gweithio yn y
BBC. Roedd fy nheulu yn byw lawr y
ffordd o dŷ Dai cyn symud o Fryncoedifor
i fyw yn Nolgellau.

Ar ôl symud o Gaerdydd i Aberystwyth ac
yna i Ddolgellau fe drodd at ddarlithio
dros y WEA, i ddysgu mewnfudwyr i
Ddolgellau am hanes llenyddiaeth Cymru
a'r iaith Gymraeg. Ysgrifennodd lyfr “A

Private Language” am y profiad.
Wrth ysgrifennu refiew i’r llyfr,
dywedodd y diweddar Meic
Stephens “in a book for settlers,
Marion Eames with her training
as a novelist, journalist, and
broadcaster made her the perfect
choice as the author of a book
primarily intended to help
newcomers understand and
appreciate the role played by
literature in the cultural life of
Wales over the centuries”. Cafodd
Mal bleser mawr wrth
ddatblygu’r pynciau ac roedd y
myfyrwyr yn gwerthfawrogi pob
darlith nes bod cyfeillgarwch
rhwng darlithiwr a myfyrwyr
wedi datblygu i fod yn ffrindiau
am byth.

Rhyw ddwy flynedd cyn i Mal
farw fe gefais gip ar ei dawn o hel
ffeithiau ar gyfer nofel newydd.
Roedd hi wedi dangos dipyn o diddordeb
ym mywyd William Owen Pughe a'i
berthynas o gyda Iolo Morgannwg a'r
Gwyneddigion yng Nghymru Llundain. Er
mwyn disgrifio cymeriadau yn ei nofelau,
roedd yn rhaid iddi dreulio amser yn y lle
y buont yn byw. Symudodd William Owen
Pugh yn ystod ei blentyndod i fyw yn
Egryn ger Llanaber. Roeddwn i'n aros
gyda Mal ar y pryd ac roedd hi'n llawn
egni ac eisiau darganfod ym mha le yn
union yr oedd Egryn. Gyrrais i Llanaber a
buom yn chwilio am oriau o gwmpas yr
ardal am dŷ o'r enw Egryn, ond dim lwc.
Yn y diwedd arhosais gyferbyn a thŷ o'r
enw Gryn a chnociais ar y drws. Cymro di-
Gymraeg atebodd y drws. Yn Saesneg
rwy'n cofio dweud “I know this sounds far
fetched, and you have never seen me but
the gospel truth is I have a famous Welsh
novelist in my car desperate to find an old
house called Egryn somewhere here in

Llanaber". Wrth lwc roedd perchennog y
tŷ yn nabod hanesydd o Bermo ac ar ôl
benthyg y teleffon i siarad gyda’r
hanesydd, fe ddarganfuwyd Egryn yng
nghysgod y coed rhyw 500 llath o'r ffordd
rhwng Llanaber a Harlech. Diwrnod
bythgofiadwy.

Ar ôl marwolaeth Mal, roedd yn rhaid
clirio cartref am yr ail dro. Y tro cyntaf
oedd clirio cartref mam ar ôl iddi hi farw,
ac fe ddarganfyddais nodiadau bras dan
wahanol benawdau yn sôn am y cyfnod
pan oedd William Owen Pughe a Iolo
Morgannwg yn byw. Mewn un rhan o'r
nodiadau mae 'na ddisgrifiad o Egryn fel y
bu, ddau gan mlynedd yn ôl. Wrth
ddarllen gwahanol ddarnau o'r nodiadau,
tybiaf mai dyma fyddai wedi bod yn nofel
olaf Marion Eames, Anti Mal.

John Atkinson

Atgofion am "Anti Mal"
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Gofynnodd Llygad y Dydd i rai
o'n darllenwyr ffyddlon a

fyddent yn fodlon rhannu rhai
o'u gobeithion a'u dyheadau am
eleni. Diolch iddynt am fod mor
barod i gyfrannu.

Delyth Vaughan Rowlands
“Mi wella pan
ddaw’r Gwanwyn,
Bu’r gaeaf ma’n un
mor hir...” - Hogia’r
Wyddfa

Fel pawb arall
mae'n debyg mai fy
nyhead pennaf un
fyddai gweld
cyrraedd diwedd y
flwyddyn hon a

phawb o’m cwmpas yn fyw ac yn iach a’r
aflwydd o dan reolaeth. Allwn ni ond
gobeithio y bydd y rhaglen frechu yn cael
ei gweithredu mor sydyn â phosibl er
mwyn i ni geisio adfer beth oedd bywyd
‘normal’. ‘Allai’m aros i gael rhoi coflaid
iawn -nid y busnes ‘cwtsh heb dwtsh’ ‘ma
i nheulu a’n ffrindiau a dwi’n gobeithio
hefyd ga’i gyfarfod a hel mwytha' efo sawl
babi newydd sydd wedi cyrraedd i
ffrindiau llynedd ac sydd eto i ddod eleni.

Fel sawl un arall sy’n aros am
lawdriniaeth, dwi’n mawr obeithio caiff fy
Mam lawdriniaeth i gael clun newydd i'w
gweld hi’n cael ail-afael yn ei bywyd yn

hytrach na’i llethu a’i chyfyngu efo poen.

Fel Tiwtor Cymraeg i Oedolion, dwi’n
dyheu am gael gweld fy nysgwyr a chael
dysgu ar ‘lawr dosbarth’ yn hytrach na’r
busnes dysgu arlein. Rhaid byw mewn
gobaith a gweld be ddaw o ddydd i ddydd
gan obeithio am ddyddie gwell i bawb.
Iechyd da i chwi un ag oll.

Nia Wyn Jones

* Cwrdd a gweld
teulu a ffrindiau.

* Peidio gorfod
gwisgo mwgwd- er
bydde rhai yn dweud
ei fod yn welliant!

* Cael canu mewn oedfa- er nad wyf yn
gantores fy hun, rwyf yn mwynhau
clywed y canu da yng Nghapel Brithdir!

* Cael agor salon y Coleg i’r cyhoedd a
hyfforddi myfyrwyr trin gwallt i weithio
ar gwsmeriaid eto. A rhoi ‘drop kick’ i bob
pen ymarfer (fel pen doli i ymarfer torri
ayyb arno) mor bell ag yr eith o!

* Gallu trefnu ymlaen llaw.

* Ond yn bwysicaf oll, iechyd a
hapusrwydd i deulu a ffrindiau.

Eirian Owen
Fydda i byth yn gwneud adduned
blwyddyn newydd a dydw i rioed wedi
cynllunio camau
‘mywyd ond debyg
bod pawb ohonom
‘leni yn dyheu am
ryw fath o
normalrwydd. Mae
amryw o’r
cerddorion ifanc
rydwi’n eu dysgu yn
eisteddfodwyr brwd
ond wedi methu
mynychu eisteddfod
na chyngerdd ers misoedd; rwy’n dyheu
am eu gweld yn sefyll ar lwyfan i
berfformio unwaith eto. Bydd y pandemig
yn gadael llawer o nerfusrwydd ar ei ôl,
hyd yn oed wedi inni gael brechlyn ond fy

ngobaith yw bydd y cynulleidfaoedd yn
dychwelyd i’n neuaddau - rywbryd.

Tim Webb
Fy
ngobeithion
a’m dyheadau
am y
flwyddyn
2021:

• Am gael
rhannu’r
newyddion da am Iesu fel y bydd pobl
eisiau ei adnabod, nid fel traddodiad,
chwedl neu ddefodaeth farw, ond fel
perthynas fyw.

• Am i’r pla Cofid gael ei drechu trwy i
bawb gael cynnig a derbyn brechiad (yn y
gwledydd tlotaf yn ogystal â’r gwledydd
cyfoethog), ac i ddynoliaeth ddysgu am
beryglon ymyrryd â byd natur.

• Am i’r rhai sy’n lledaenu
camhysbysrwydd a damcaniaethau
cynllwyn am etholiadau teg, Cofid,
brechlynnau a’r hinsawdd, edifarhau am
eu celwyddau.

• Am gael ymlacio, cymdeithasu a
chrwydro unwaith eto, ond i ni wneud
hynny mewn modd cyfrifol gan barchu
unigolion, cymunedau a’r blaned.

• Am i blant a phobl ifainc gael ailafael yn
eu haddysg a chyflawni eu potensial.

• Am i bawb yn y byd, yn enwedig y rhai
sydd ag awdurdod a grym gwleidyddol ac
economaidd, gydnabod eu cyfrifoldeb a
gweithredu i atal y byd rhag cynhesu na
chael ei lygru na’i ddifrodi ddim mwy.

• Am i Gymru a chenhedloedd bychain
eraill gael eu cydnabod yn gydradd â
chenhedloedd mwy o faint, er mwyn i
gydraddoldeb, cydweithrediad a pharch
ddisodli imperialaeth.

• Am i Senedd a Llywodraeth Cymru
weithredu i greu Marchnad Dai Deg ac
atal gor-dwristiaeth, er mwyn sicrhau
dyfodol i gymunedau a’r Gymraeg.

Gobeithion am 2021

Mae'r Gobeithion yn parhau ar
dudalen 14.

Llwyddiant Arholiad Piano
Llongyfarchiadau i Erin Lois Jones,
merch Mared a Dylan Jones ar lwyddo
yn ei harholiad Gradd 1 piano gyda
'Distinction' / Rhagoriaeth. Mae Erin
yn cael ei dysgu gan Buddug Evans,
Llangadfan.

Da iawn ti.

MALLWYD
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Fel y gwyddoch mae Bwyty
Mawddach yn fwyty

poblogaidd iawn sydd yn cael ei
redeg gan Ifan Dunn a’i deulu.

Cafodd Llygad y Dydd gyfle i holi Ifan am
sut y dygymodd ef a’i staff gyda'r sefyllfa
yn ystod y clo.

Meddai Ifan:

Cewch eich synnu, dwi’n siŵr, fod coginio
pitsas wedi bod ar ein meddyliau ers
rhyw flwyddyn cyn dyfodiad y Clo ym mis
Mawrth.

Mae fy nghefndir mewn coginio bwyd
Eidalaidd, ac yn ystod y blynyddoedd
diwethaf, dw i wedi bod yn gweini mwy a
mwy o fwydydd Eidalaidd yn y bwyty, a’r
prosiect nesaf oedd ceisio paratoi
surdoes neapolitan unwaith neu ddwy yr
wythnos, ochr yn ochr â’r fwydlen arferol.
Felly pan ddaeth y clo i fodolaeth, a
ninnau ddim ond yn gallu cynnig bwyd i
fynd allan, fe benderfynasom symud
ymlaen i’r cyfeiriad hwn. Gan fod proses
paratoi rysáit y toes yn barod gennym,
bu'n raid symud ymlaen a gosod popty
pwrpasol, sydd yn angenrheidiol ar gyfer
paratoi toes tenau a chrwst sydd yn
chwyddo ar gyfer y math yma o bitsa.

Aethpwyd ati i hysbysebu drwy’r
gwefannau cymdeithasol, a buom yn
ffodus o gael cymorth gan wefan
“Digwyddiadau Dolgellau”. Ail lansiwyd
ein gwefan fel Mawddach Neapolitan
Pizza.

Paratoi'r toes yw’r gyfrinach ar gyfer
pitsa da. Rwyf yn defnyddio blawd pitsa
arbennig sydd wedi ei falu yn Naples, ac
mae'n cael ei brofi'n naturiol gan
ddefnyddio burum gwyllt. Mae’r broses
yn cymryd dros awr o baratoi, yn rhannol
gyda pheiriant a llaw, wedyn caiff orffwys
am ddwy awr, cyn cychwyn ei siapio a’i
brofi unwaith eto. Mae'r broses gyfan yn
cymryd tua 36 awr. Mae hyn yn achosi
peth penbleth i ni, wrth geisio dyfalu faint
o does fydd ei angen arnom.

Mae'n rhaid i mi benderfynu faint o
bitsas fydd angen i mi goginio ar
gyfer dydd Sadwrn, gan ddechrau’r
broses b'nawn Iau. Unwaith mae’r
broses wedi cychwyn, does dim
troi’n nôl. Mae modd gwneud math
o bitsa sydd yn cael ei gynhyrchu
gyda thoes sydyn, sydd yn barod o
fewn 12 awr, ac yn rhoi canlyniadau
eitha tebyg, ond nid yw cael ei
gymeradwyo gan y puryddion yn y
maes. O’r cychwyn cyntaf
penderfynais fy mod yn mynd i
goginio yn dilyn y broses draddodiadol, a
does dim lle i dorri corneli yma. Yn y
dyfodol agos ein bwriad yw gosod popty
coed, sef y dull mwyaf dilys wrth gwrs.

Mae cynhwysion ar gyfer y pitsas yn
bwysig iawn, ac felly rydym wedi glynu at
ein nod o gael cynnyrch o’r radd flaenaf,
gan gadw golwg ar bethau moesegol ac
amgylcheddol. Rydym hefyd cynnal ein
hymroddiad i ddefnyddio cynnych
Cymreig. Er bod ein tomatos San Marzano
yn gorfod dod o’r Eidal, mae'r holl
bepperoni a chigoedd wedi'u halltu yn
dod o Gymru, ac y sicr yn maent yn
cymharu'n dda gyda chigoedd o weddill
gwledydd Ewrop.

Mae nifer y cwsmeriaid sydd wedi
manteisio ar ein pitsas wedi bod yn
anhygoel, a hynny o’r penwythnos cyntaf.
Cafwyd cwsmeriaid newydd a
chwsmeriaid ffyddlon oedd wedi ein
cefnogi yn y bwyty ar hyd y blynyddoedd
yn manteisio ar y gwasanaeth. Yn wir bu
mor llwyddiannus, nes bu'n rhaid
pwrcasu popty newydd. Yn anffodus fe
fu'n rhaid disgwyl mis cyfan i’w dderbyn.
Yn y cyfamser bu'n rhaid gwrthod amryw
o archebion.

Wedi derbyn yr ail bopty, roedd cymaint
o alw am ein cynnych, fel y bu raid galw
staff oedd wedi gorfod mynd ar furlough
yn ôl. Roedd hynny'n brofiad da ynddo’i
hun!

Gyda dyfodiad yr haf, a’r cyfyngiadau
wedi llacio rhywfaint, a gallu croesawu
cwsmeriaid yn ôl i’r bwyty, roedd yn
rhaid penderfynu, a oeddem yn symud yn
ôl i’r fwydlen draddodiadol, neu'n parhau
gyda’r pryd ar glud. Yn ffodus i ni, gwnaed
y penderfyniad ar ein rhan, gan nad oedd
llawer o’n cwsmeriaid yn rhy hapus i
fwyta yn yr adeilad, er i ni ail drefnu’r
byrddau gyda phellter cymdeithasol. Felly
penderfynwyd cadw’r prydau ar glud
ochr yn ochr â’r bwyty. Roedd y
cwsmeriaid yn dal i ddod yn eu
cannoedd, ac fe greodd y math yma o
goginio fywyd newydd i’r bwyty, er
gwaethaf holl ofidiau'r cofid.

Wedi’r haf daeth mwy o gyfyngiadau.
Rydym wedi gallu parhau i weithredu
gyda’r prydau ar glud i’n cwsmeriaid

lleol, ac rydym yn ddiolchgar i chi i gyd
am ein cefnogi ni gydol yr amser anodd
hwn.

Wrth gymryd seibiant ym mis Ionawr,
byddwn yn ceisio cael y bwyty yn ôl i
drefn, gan obeithio creu bwydlen newydd
a fydd yn cynnwys rhai o fy hoff seigiau
pasta a rhai ychwanegiadau cyffrous. Ond
mae un peth yn sicr- fe fydd y pitsas yn
aros. Hwre!!

Diolch i Ifan am rannu ei brofiadau gyda
darllenwyr Llygad y Dydd. Dymunwn bob
llwyddiant iddo ef a’i deulu, gan obeithio
y daw haul ar fryn yn fuan iawn.

Y Clo ar lan yr Afon Fawddach

Sion Corn yn ymweld
Mae wedi bod yn gyfnod tawel iawn
yn Arthog ers i’r pandemig COFID 19
daro ym mis Mawrth. Ond mewn
cyfarfod Zoom o bwyllgor y Ganolfan
penderfynwyd gofyn i Sion Corn
ddosbarthu anrheg i bob plentyn oed
cynradd ac iau yn nalgylch Arthog. Bu
Sion Corn yn brysur a chafodd groeso
cynnes ymhob man gan gofio ar yr un
pryd, i gadw at reolau pellter
cymdeithasol.

Adferiad iechyd
Mae nifer o drigolion Arthog wedi bod
yn anhwylus eu hiechyd yn ddiweddar
ac heb enwi neb yn benodol, anfonwn
ein cofion cynnes atynt a dymunwn
adferiad llwyr iddynt.

ARTHOG
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Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn heb helbul iddi - a
honno
Yn llawn o wyrdd-lesni;
Hefo iechyd fo i chwi,
Dyna yw’n dymuniad ni.

Monallt

Nid yw cloch drws y fynedfa
wedi bod yn canu mor aml, ac
mae ambell un ohonom wedi
gorfod ynysu yn ein
hystafelloedd. Mae gofal a
charedigrwydd y Staff tuag
atom wedi bod yn arbennig ac
rydym yn hynod o ddiolchgar
iddynt i gyd.

Buom yn cadw ein hunain yn
ddiwyd trwy wneud cardiau
Nadolig, gosod blodau,
gwneud addurniadau Nadolig,

chwarae Bingo a Boccia - y
tîm coch sydd yn ennill fel
rheol!

Cafwyd blwyddyn a
effeithiodd yn arw iawn ar
fywydau arferol pawb
ohonom. Daeth ag ofn a
thristwch i fywyd pawb.
Cafwyd llawer o ddaioni a
chyfeillgarwch hefyd. Bydd
rhaid cadw at y rheolau llym
am gyfnod eto, mewn gobaith
y ceir ei waredu.

Braf yw gallu llongyfarch un
o’n preswylwyr ar gyrraedd ei
105 oed ar 10fed Ionawr. Pen-
blwydd hapus iawn i Mrs
Anne Osmond Jones, gyda’n
dymuniadau gorau iddi.

Mair C Jones

Profedigaethau
Gyda thristwch cofnodwn farwolaeth
David Owen (Dai Llaeth) ddydd Mawrth
5 Ionawr, yn Ysbyty Dolgellau yn 77
mlwydd oed. Bu Dai yn breswylydd yn
Nghefn Rodyn ers rhai blynyddoedd
bellach, ac roedd i’w weld o gwmpas y
dre yn gwneud negeseuon i’r preswylwyr
eraill yn aml, ac wrth ei fodd yn crwydro,
cyn y Clo. Fe gofiwn yn annwyl amdano
yn dosbarthu llaeth o gwmpas Dolgellau
am flynyddoedd maith. Roedd yn frawd
i’r diweddar Joan, ac yn ewythr hoff i
Audrey a Cyril, yn hen ewythr i Nia ac yn
hen, hen ewythr i Jade. Anfonwn ein
cydymdeimlad tuag atynt yn eu
profedigaeth. Bydd ei deulu a thrigolion
Dolgellau yn ei golli'n fawr iawn.

Yna bore Iau, Ionawr 7ed, daeth newydd
trist unwaith eto am farwolaeth Gwen
Jones, Hen Felin, a Borthwen gynt, yn
Ysbyty Maelor Wrecsam. Nid oedd wedi
bod yn hwylus ers rhai misoedd ac roedd

wedi ymgartrefu gyda’i mab Islwyn a’i
deulu ym Marfod. Byddai wedi dathlu ei
phen-blwydd yn 102 ym mis Chwefror.
Roedd Gwen Jones yn annwyl iawn gan lu
o ffrindiau a chydnabod yma yn
Nolgellau a byddwn yn gweld ei cholli'n
fawr.

Anfonwn ein cydymdeimlad cywiraf at
Megan ac Eric, ei merch a'i mab-yng-
nghyfraith ym Mhenrhyndeudraeth ac
Islwyn a Jane, mab a merch yng
nghyfraith ym Marfod, heb anghofio ei
hwyrion Anthony a Sarah. Roedd yn hen
nain falch i Aaron, ac yn hen hen nain i
Leila Mae.

Salwch
Rydym yn anfon ein cofion at Peter
Johnson, gŵr Ann Johnson, Felin Wen
sydd wedi bod yn wael mewn ysbyty yn
Farnham, Swydd Surrey am beth amser
cyn y Nadolig. Yn ffodus cafodd ddod
adref ar gyfer y Nadolig, a dymunwn fel
ffrindiau a chydnabod yn Nolgellau,

wellhad llwyr a buan i Peter.

Newid Aelwyd
Dyna fu hanes Peter a Sue Nicholls yn
ddiweddar, symud o Tŷ’n Twll,
Llanfachreth i Mansiriol. Croeso i
Ddolgellau a gobeithio y byddwch yn
hapus iawn yn eich cartref newydd.

Ychydig ddyddiau cyn y Nadolig,
symudodd Mrs Bronwen Evans, Maes
Brith, i‘w chartref newydd ym
Mhenrhyncoch ger Aberystwyth. Bu’n
byw yn ardal Aberystwyth rai
blynyddoedd yn ôl pan oedd ei
diwedddar ŵr, Mr Richard Evans yn
astudio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae
ei merch, Bethan Ifan, eisoes yn byw ac
yn gweithio yn yr ardal honno. Dymunwn
yn dda i Bronwen yn ei chartref newydd,
ac mae’n siŵr y bydd yn parhau i ymweld
yn achlysurol â’i hen ardal, wedi i’r
cyfyngiadau ar deithio gael eu codi.
Peidiwch â bod yn ddiarth cofiwch!

DOLGELLAU

Teithio ymhell!
Pob hwyl i Elis Smith, Dalar
Las a rhai o'i gyfeillion sydd
wedi hedfan i Seland Newydd
ddiwedd Rhagfyr ar gyfer y
tymor cneifio.

Cartef Newydd
Dymuniadau gorau i Peter a
Susan Nicholls, Tŷ'n Twll
gynt, sydd wedi symud i'w
cartref newydd yng Nghae
Deintur, Dolgellau'n
ddiweddar.

LLANFACHRETH

Gronyn o'r Odyn

DIOLCH
Dymuna Mrs Ann Doreen Thomas, Garth, Ardd Fawr,
Dolgellau ddiolch o waelod calon i'w theulu, ffrindiau

a'i chymdogion am yr holl garedigrwydd a
dderbyniodd ar achlysur ei phen-blwydd yn 90 oed. Er
gwaetha' aflwydd y Cofid cafwyd diwrnod hapus i'w

gofio gyda'r teulu. Mwynhawyd cinio têcawê
bendigedig o Westy'r Torrent a chacen ben-blwydd

hardd wedi ei gwneud gan Eirian Thomas, Cacennau Cil
y Coed.

Diolch eto a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Mae Elis wedi manteisio ar y cyfle i fynd
drosodd i Seland Newydd i gneifio. Bu'n

gyfnod dyrys iawn i'r diwydiant cneifio yn Seland
Newydd gan nad oes llawer o gneifwyr
rhyngwladol wedi medru teithio yno eleni
oherwydd y cofid 19.

Bu Elis a rhai o'i ffrindiau yn lwcus o gael 'visa gweithio' wedi ei
ddarparu iddynt yn eithaf sydyn. Trefnwyd iddynt hedfan o
Heathrow i Auckland trwy Hong Kong, ond yn anffodus, daeth ail
amrywiad y firws i roi stop ar hynny! A'r un oedd y stori gyda'r
ail daith a drefnwyd. Yn lwcus iawn, wedi tri chynnig, mae Elis
wedi medru cyrraedd Auckland ar ddiwrnod ola'r flwyddyn ac
wedi dechrau cyfnod cwarantin o 14 diwrnod mewn gwesty yng
nghanol Auckland efo Dafydd, Llyr a Gethin. Mae Elis yn dweud
bod rheolau llym mewn grym o ran cwarentin, gyda'r fyddin yn
goruchwylio ei symudiadau. Mae hyn yn amlwg yn effeithiol gan
bod Seland Newydd yn rhydd o'r firws ac yn cael cario mlaen hefo
bywyd normal bob dydd. Mae Elis yn edrych ymlaen i gael teithio i
Napier ar ddiwedd y cwarentin i gael cychwyn ar y cneifio!

Elis yn cneifio ymhell o'i gynefin
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Llyfrau ac ati Bethan Gwanas

Gobeithio i chi gael
blas ar y llyfrau

gawsoch chi dros y
Nadolig. Dechreuodd
Dad ddarllen
hunangofiant Aled Wyn
Davies y tenor yn syth
ar ôl gorffen ei blwm
pwdin, a’i orffen o fewn
deuddydd, ond doedd o
ddim yn siŵr a fyddai’n apelio at
rywun sydd ddim yn y byd canu.

Mi ges i flas garw ar Twll Bach yn y Niwl
gan Llio Elain Maddocks (jest y peth ar
gyfer rhywun yn ei ugeiniau) ac roedd
hunangofiant Huw Jones yn agoriad
llygad. Wyddwn i rioed ei fod
wedi bod yn fyfyriwr yn
Rhydychen yn un peth. Mi
wnes i fwynhau’r darnau
hynny’n arw, a’i hanes efo Sain
a Barcud ac S4C. Difyr iawn.

Darllenais ddau lyfr ar gyfer yr
arddegau hefyd: Llechi gan
Manon Steffan Ros yn un, a
dwi’n meddwl mai fel nofel
ddirgelwch y byddwn i’n ei
disgrifio. Mae corff gwaedlyd
merch leol 16 oed wedi ei ddarganfod yn
chwarel Bethesda: Gwenno berffaith,
glyfar, brydferth, oedd yn boblogaidd efo’r
swots a’r bobol cŵl. Ond yn raddol, down i
wybod sut berson oedd hi mewn
gwirionedd a sut fywyd oedd ganddi go
iawn. Peidiwch â meiddio
mynd yn syth i’r diwedd i
weld pwy laddodd hi! Oes,
mae ’na rai pobl yn gwneud
hynny, cofiwch, a wna i byth
ddallt pam. Wna i byth
edrych ar lechi yr un fath ar
ôl darllen hon, ac mae
Bethesda fwy neu lai yn
gymeriad ynddi hefyd. Mae
’na bob math o themàu yma,
ac ro’n i’n ysu isio’i thrafod hi
ar ôl ei darllen hi (un o lyfrau ein grŵp

darllen tro nesa).

Y nofel arall oedd ‘#Helynt’
gan Rebecca Roberts, a dyma i
ni chwa o awyr iach oedd gwir
ei angen ar y byd llyfrau, am
ferch sy’n wahanol iawn i’r
criw dosbarth canol arferol
sydd mewn llyfrau Cymraeg:
Goth o’r Rhyl! Mae hi’n andros
o gymeriad er mod i isio ei
hysgwyd hi weithiau, ond
roedd gwir angen fy ysgwyd

innau pan ro’n i ei hoed hi. Er bod y
stori’n delio efo themâu difrifol fel
camdriniaeth ddomestig, bwlio, anabledd
ac iselder, mae ’na hiwmor hyfryd ynddi,
ac yn y pen draw mae hi’n stori
gadarnhaol sydd â neges am hunanhyder,
hunan-barch a charu pwy ydach chi. Mi

faswn i wedi bod wrth fy modd
efo hon pan ro’n i rhyw 13+, ac
ro’n i wrth fy modd yn ei
darllen fel dynes ganol oed
hefyd (ych, dwi’n casau
disgrifio fy hun fel’na, ond
dyna ydw i ers tro, beryg!).

Nofel sy’n bendant ar gyfer
oedolion nesa: dwi’n cofio
darllen Chopper gan Peter
Cave nôl yn y 1970au, nofel am

yr Hells Angels oedd yn llawn trais, rhyw
a rhegi. Roedd hi’n frawychus a ffiaidd,
ond allwn i mo’i rhoi i lawr, a does gen i
ddim syniad pam mod i’n cofio mwy am
‘Chopper’ nac am lyfrau Kate Roberts... Ta
waeth, mae Gwasg Carreg Gwalch wedi

cyhoeddi’r Chopper Cymraeg:
Eira’r Haf gan Wil Bing.
Peidiwch â gadael i’r teitl
telynegol eich twyllo: cocên ydi’r
‘eira’!

Nofel feicars fudur a chwbl ddi-
chwaeth ydi hon. Fydd hi ddim
yn plesio’r literati na
phobl ‘barchus,’
wleidyddol gywir, ond
mi fydd beicars a
rafins wedi gwirioni.

Mae hi’n llawn cwffio gwaedlyd,
rhegi go iawn,
rhyw go
graffig, delio
mewn
cyffuriau – bob
dim ‘drwg’, ac
mae rôl
merched ynddi yn sicr yn
perthyn i’r 70au. Ond
mae ynddi gariad at
Gymru, ei golygfeydd a’i
chymeriadau, yn ogystal
â chariad at fotobeicio
mewn criw, ac at
farddoniaeth hefyd. O, ac
mae ’na linellau wnaeth i
mi sgrechian chwerthin.

Roedd angen mwy o stwffin o ran y plot
a’r cymeriadu, ond dyna fo.

Dwi ddim yn siŵr faint o gopïau o hon
fydd yn gwerthu, achos dwi ddim yn siŵr
faint o’r gynulleidfa sy’n mynd i siopau
llyfrau Cymraeg. Ond ddylwn i ddim
cyffredinoli fel’na: mae Wil Bing yn amlwg
yn ddyn geiriau, felly bosib bod ’na lawer
iawn o rai tebyg iddo fo. Ond sut maen
nhw’n mynd i glywed
amdani os nad ydyn
nhw’n darllen Golwg
neu Barn neu’n
gwrando ar raglenni
radio sy’n trafod
llyfrau? Faint o rafins
sy’n darllen Llygad y
Dydd sgwn i?! Os
ydach chi’n nabod
rhywun fyddai, o
bosib, yn hoffi nofel
(fer iawn) fel hon, rhowch gopi iddyn
nhw’n anrheg Blwyddyn Newydd. Am £7,
mae o fel prynu dau beint o lager iddyn
nhw tydi?

Mi wnes i ddechrau Y Wraig ar Lan yr
Afon gan Aled Jones Williams yn fy
ngwely y noson o’r blaen, ond mae angen

canolbwyntio o ddifri ar hon
oherwydd yr arddull a’r sillafu
ac ati, a do’n i ddim yn y mŵd,
felly mi wna'i fynd yn ôl ati
ryw dro eto. Mae pobl wedi ei
chanmol, felly mae’n rhaid
rhoi cyfle arall i lyfrau
weithiau.

Neithiwr, mi wnes i ddechrau
ar Johnny, Alpen a Fi gan
Dafydd Llewelyn, a diolch
byth,

roedd hon yn llawer
haws mynd mewn
iddi. Mi gewch fy
marn am honno tro
nesa, ac un Aled o
bosib, os fydda i
wedi llwyddo i gael
yr amynedd a’r egni,
neu wedi llwyddo i
fynd i ngwely’n gynt.
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Blwyddyn Newydd Dda!

Dyna yw’n dymuniad ni! Ac mae mwy o angerdd ac
ystyr i’r geiriau yna 'leni nag a fu ers tro byd a ninnau
wedi bod dan gyfyngiadau Cofid 19 sy wedi newid ein
bywydau yn llwyr ers mis Mawrth. Chawson ni ddim
dathlu’r Dolig gyda teulu lluosog a mwynhau
cwmnïaeth a rhialtwch nos Wener wyllt!! Felly go
dawel fu hi arnon ni dros yr Ŵyl ond gyda gobaith am
flwyddyn well. Ddechrau’r flwyddyn, siom mawr oedd
gweld y Clwy yn lledaenu ar draws Cymru a darganfod fod
amrywiad newydd o’r firws sy’n 50% mwy heintus. Mae’r
niferoedd achosion yn ddychrynllyd – dros 1000/100,000.
Cofiwch, rai misoedd yn ôl, 50/100,000 oedd yr hicyn a
fyddai’n arwain at fesurau cyfyngu fel y gwelwyd yn ardal
Bangor. Bellach ‘does neb o dan y 50/100k. Fodd bynnag,
cafodd Gwynedd sylw yn ddiweddar gan ein bod â ffigyrau is
nag unrhyw sir arall yng Nghymru, os nad yn y pedair gwlad.
Mae’n anodd rhoi bys ar un rheswm ond mae swyddogion
olrhain y Cyngor yn llwyddo i gyrraedd canran uchel o
gysylltiadau pan fo achos, ac mae pobl Gwynedd yn cadw at y
rheolau ynysu. Er bod sawl clwstwr o achosion wedi codi yn
ardal Dolgellau llwyddwyd i’w atal rhag lledaenu ymhellach.

‘Does dim lle i laesu dwylo gan y gall bethau newid yn sydyn
iawn.

Cymaint yw’r pryder am y pwysau ar y gwasanaeth iechyd fel
bod y gwyddonwyr a’r meddygon yn ymbil arnom i lynu at y
cyfyngiadau:

arhoswch adre,

gwisgwch fwgwd,

cadwch bellter 2 fetr

golchwch eich dwylo yn aml.

Mae staff rhengflaen dan bwysau ac mae pryder
sylweddol y bydd rhai triniaethau arferol yn cael eu
gohirio.

Y Brechlyn
Dyma’n gobaith mawr am y flwyddyn newydd ac mae
rhaglen frechu wedi dechrau'n raddol gan dargedu yn
gyntaf yr oedrannus a’r bregus, ynghyd â gweithwyr
iechyd a gofal. Mae hon yn dasg enfawr, ond bydd ein
meddygon teulu yn ganolog i’r gwaith. Bydd angen

sicrhau y bydd yn cyrraedd yn hwylus i bob rhan o’r Sir.
Cofiwch aros nes y cewch wahoddiad ac ewch amdani wedyn
– os yw’r frenhines yn cael ei brechu yna ‘does dim i’w ofni.
Dyma’r ffordd y medrwn drechu’r hen glwy 'ma a chael
dychwelyd i ryw fath o drefn.

Yr Ysgol Fach
Sef yr hen ysgol babanod ar Ffordd yr Arran neu Canolfan
Glanwnion erbyn hyn. Mae‘r Cyngor wedi cyflwyno cais
cynllunio i’w ddymchwel a chreu unedau i gartrefu pobl sengl,
dan warchodaeth. Mae gwrthwynebiad chwyrn i’r cynllun
gyda deiseb ar-lein. Cafwyd cynrychiolaeth o wrthwynebwyr i
annerch cyfarfod rhithiol y Cyngor Tref pan drafodwyd y cais
cynllunio. Mae rhai yn credu na ddylid dymchwel adeilad
hanesyddol, sydd wedi bod yn wag ers blynyddoedd, a phawb
yn bryderus am yr effaith ar drigolion cyfagos. Mae gorfodaeth
ar y Cyngor i ddarganfod llety i bawb sy’n ddi-gartref ac fe
ddaeth problem digartrefedd yn amlwg iawn yn ystod cyfnod
Cofid. Mae gennym ni gyfrifoldebau cyfreithiol i gynnig
darpariaeth i bobl sy'n dioddef oherwydd amgylchiadau y tu
hwnt i’w rheolaeth hwy. Yn fwy na dim, onid oes gennyn ni, y
rhai sydd yn gyfforddus yn ein cartrefi clyd, gyfrifoldeb
moesol i warchod y rhai anghenus yn ein cymdeithas? Un peth
sydd angen ei amlygu yw bod di-gartrefedd yn broblem
sylweddol yn ein cymunedau ni yma ym Meirionnydd.

GAIR O'R CYNGOR gan Dyfrig L. Siencyn
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A ninnau o’r diwedd wedi
troi’r gornel yng nghalendr

y meddwl a chefnu ar 2020,
gallwn groesawu’r flwyddyn o’n
blaenau gyda gobaith ac
argyhoeddiad newydd.

Ond cyn gwneud hynny, rhaid i mi
gyfaddef fy mod wedi gorfwyta dros y
pythefnos diwethaf ac mae’n debyg bod
hyn yn rhywbeth cyffredin ers tro byd,
oherwydd dyma a ddywedodd fy nhad
yn ei englyn i’r Cinio Nadolig, a gŵydd
yn amlwg ac nid twrci yr oedden nhw’n
ei fwyta bryd hynny -

CINIO NADOLIG (1950)
Dyletswydd gyda gŵydd a gaf – moethau
Amheuthun a brofaf,
Yna gorwedd a garaf
Dan y clwy yn dordyn claf.

Tordyn – rhywun efo bol chwyddedig ar
ôl bwyta gormod

A minnau o flaen y ddesg yn creu’r
golofn hon, mae hi hefyd yn drybeilig o
oer y tu allan a dwi’n edrych ymlaen at
weld yr eirlysiau bach yn codi eu
pennau’n ddewr uwchben y ddaear oer
cyn bo hir. Dyma englyn ‘nhad i’r blodyn
arwrol hwn, a phrin y gwyddai bryd
hynny mai dyma hefyd a fyddai enw ei
ddarpar wraig!

YR EIRLYS (1945)
Arwres y rhew a’r eira – heria
Gynddaredd y gaea’
Dwys hollol a mud sylla
Yn swil iawn yng nghesail iâ.

Wrth edrych allan drwy'r ffenestr ers
rhai dyddiau, mae’r wlad yn wyn fel pe
bai siwgr eisin wedi’i ‘sgeintio dros y tir.
Yn yr ardal hon, ‘llwydrewi’ a ddywedwn
pan fydd y ddaear yn wyn gan farrug.
Mae rhai hefyd yn dweud ‘brigo’
(barugo) er, o mhrofiad i, mae brigo’n
fwy cyffredin yn y gogledd. Roedden ni’n
dweud y ddau acw yn y Glyn ond credaf
fod ‘llwydrewi’ yn fwy cyffredin yn y de,
ac mae Dolgellau fel y gwyddom yn
adnabyddus am arfer geiriau gogleddol
a deheuol fel ei gilydd drwy fod yn agos
i’r ffin rhwng gogledd a de. Roedd ‘nhad
yn ifanc iawn yn llunio’r englyn nesaf i’r
llwydrew -

LLWYDREW (tua 1937)
Gyda’r hwyr fel gwydyr arian – hulia
Y dolydd ei hunan,
Echwynna harddwch anian –
Lleidr glew yw’r llwydrew glân.

Hulia – gorchuddia
Echwynna – cael neu gymryd benthyg

Tan tro nesa’

Mae Steve Eaves wedi
anfarwoli rhai o’r

ardaloedd morol y clywir ynganu
eu henwau yn y ‘Shipping
Forecast’ hwyrol yn ei gân
Ymlaen mae Canaan – ‘Dogger,
Fisher, Finistère, Rockall,
Shannon...’.

Fe all yn hawdd fod yn ddiwedd (Finis) y
byd (tère) arnom pan ddaw’r terfyn
anorfod ar drafodaethau bondigrybwyll
Brexit, ond y gair Dogger hawliodd fy
sylw’n ddiweddar. Doggerland yw enw’r
gefnen danforol fu gynt, pan oedd y
moroedd yn sylweddol is, yn cysylltu tir
Prydain gydag Ewrop. Fe grwydrai’r
mamoth a’r rhinoceros a’r bual y parthau
yna, ac mae’r cychod sy’n treillio (trawl)
gwely’r môr heddiw yn codi eu hesgyrn yn
rheolaidd. Cychod o fath arall – y doggers
o’r cyfnod canoloesol yn yr Iseldiroedd,
roddodd eu henwau i’r ardal, cychod oedd
yn pysgota am benfras (cod). Mae’n
rhyfedd meddwl mai ar y gystadleuaeth
am bysgod y Doggerland, cyfran mor fach
o economi Prydain o’i chymharu gyda’r
diwydiant cynhyrchu bwyd ehangach, y
gall y berthynas gyda gweddill Ewrop eto
suro – tir oedd gynt yn ddolen gyswllt a
hwylusodd symudiad gwareiddiadau â’u
technoleg a’u celf a’u hiaith.

Cofio’r pethau hyn oeddwn i wrth wrando
ar Galwad Cynnar yn ddiweddar, ac am
ymgyrch rhywrai i warchod eu cynefin
morol rhag drwg effeithiau treillio
masnachol drwy wasgaru clogfeini ar
wely’r môr fyddai’n rhwygo unrhyw rwyd
a lusgai drostynt. Roedd y treillio am
eogiaid a ddigwyddai yn llyn ‘Y Draill’ ar
yr afon Fawddach yn dipyn llai niweidiol
na’r hyn sy’n digwydd ym môr y gogledd

lle caiff gwely’r môr, a chynefin pob
creadur sy’n byw yno, ei grafu i
ebargofiant. Gwahoddwyd artistiaid lleol i
addurno’r meini, ac felly nid yn unig
ataliwyd y difrod ond fe grewyd oriel
danfor, ynghyd â chynefin i’r gwymon a
chregyn ail angori, ac yn eu sgil, i gyfoeth o
rywogaethau eraill ymsefydlu. Defnyddiodd
Greenpeace yr un weithred ar y Dogger mis
Medi llynedd, er mwyn atal difrod i ardal
gadwraeth arbennig.

Ymhlith y creaduriaid sy’n ymgartrefu ar
gefnen tywodlyd y Doggerland, mai
llyngyryn o’r enw Sabellaria. Un o’r llyngyr
crwybr yw hwn. Caiff ei enw oherwydd
bod y llyngyr yn gymdeithasol eu natur, ac
yn casglu ynghyd yn eu miloedd, a phob
llyngyren yn creu tiwb iddo’i hun yn
gartref. Gwneir waliau’r biben allan o
ronynnau tywod a darnau o gregyn wedi
gludo at ei gilydd, a phob piben yn dynn
wrth gartref sawl cymydog nes creu un
ehangder trawiadol – dinas y llyngyr, a’r
peth tebycaf i grwybr gwenyn o ran lliw a
ffurf.

Mae rhywogaeth arall o Sabellaria i’w gael
ar garreg y drws ar draeth Llwyngwril.
Mae’r dinasoedd tywodlyd yma’n fregus
iawn, ac fe’u gwarchodir drwy
ddeddfwriaeth. Ond ar y trai, maen nhw’n
werth eu gweld, gan gymryd gofal mawr i
beidio â’u sathru. Welwch chi mo’r deiliaid
– dim ond ar ôl iddynt lenwi mae nhw’n
gwthio darnau fel plu i’r dŵr i’w hidlo am
fwyd. Tŷ a godwyd ar dywod medd y Gair,
ond er garwed y stormydd ac mor fân y
deunydd adeiladu, dyma dai cryfion go
anghyffredin, rhad i’w codi a’u cynnal, nid
fel ambell Dŷ Cyffredin y gwn amdano... Yn
eu hundeb yn llythrennol y mae eu nerth a
gellid yn hawdd feddwl hefyd mai cyd-
ddyheu a’u cododd hwy, gan aralleirio’r
llinell uwch drws neuadd pentre Mynytho.

Y Golofn FarddolByd Natur Rhys Gwynn
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Ben Ridler
'Meddwl yn fyd-
eang,
gweithredu'n
lleol', rhed y
mantra. Ar lefel
fyd-eang, dwi'n
rhannu
gobeithion pawb
am lwyddiant
brechiadau yn y
frwydr yn erbyn y
firws, wrth gofio na fydd 'run wlad yn saff
tan iddynt gyrraedd y gwledydd lleiaf a
thlotaf. 'Dynolryw'n gyntaf', nid unrhyw
wlad neu gyfuniad o wledydd yn arbennig.
Mae eithriadoldeb ('exceptionalism') yn
wenwyn yn y byd sydd gennym ni.

Yn bwysicach byth yn y tymor hir, yw'r
argyfwng newid hinsawdd a'r frwydr i
arafu'r cynhesu sy'n mynd tu hwnt i
reolaeth. Mae gobaith yn y ffaith y bydd
gan Arlywydd newydd y Tŷ Gwyn rym i
adfywio'r llu mesurau i amddiffyn yr
amgylchedd a ddinistriwyd gan ei
ragflaenydd, a gwelir yr U.D. yn ôl yng
Nghytundeb Paris. Enghraifft arall lle mai
dim ond gyda'n gilydd y byddwn ni'n
llwyddo.

Gweithredu'n lleol? Nid fi sy'n gorfod
gweithredu bellach ym maes addysg, ond
ar ôl dros chwarter canrif o ddysgu yn y
Coleg cyn ymddeol, dwi'n uniaethu'n agos
iawn â'r myfyrwyr a'r darlithwyr (ac yn
meddwl 'run modd am ddisgyblion ac
athrawon ein hysgolion) yng nghyd-
destun y pandemig. Digon anodd yw
cynnal cymhelliad dan amodau 'normal';
mae dysgu o bell am gyfnod hir yn her
enfawr. Profir yn ogystal bwysau
sylweddol wrth gael asesiad mewnol yn
lle arholiadau. Boed i bawb gael

arweiniad doeth a chwarae teg.

Ym maes cerdd mae gen i rywfaint o le i
weithredu. Fel ysgrifennydd bwrdd Opra
Cymru, dwi'n edrych yn ôl yn hiraethus at
Neuadd Llanegryn dan ei sang yn 2019 ar
gyfer perfformiad 'Don Giovanni' yn y
Gymraeg, a chantorion ifanc Cymreig yn
hudo cynulleidfa frwd â'u doniau; o am
gael neuaddau llawn unwaith eto, ac
eisteddfodau a sesiynau mawr a
bach yn rhydd i flodeuo. O leiaf mae
Opra Cymru yn llwyddo i addasu yn
y cyfamser, ac wrthi rŵan yn
recordio 'Opera Sebon' ar sail
profiadau o'r cyfnodau clo. Cyn
belled ag y mae Clwb Cerdd
Dolgellau yn y cwestiwn, mae'r
Clwb wedi mynd ar-lein (manylion
ar
www.dolgellaumusicclub.org.uk),
ond yn gobeithio cael llwyfannu

dau gyngerdd byw yn y Coleg ym mis Mai,
a chroesawu Côr Bro Meirion a
Cherddorfa Halgate (yn sgîl gohirio o Fedi
2020) ar ddiwedd Medi i agor tymor
2021/22.

Rhaid bwrw 'mlaen mewn ffydd, on'd oes?
Dwi newydd sicrhau gwasanaeth pianydd
disglair ifanc ar gyfer Ionawr 2022.

Blwyddyn Newydd Dda. Wel dyma ni ar
ddechrau blwyddyn 2021, gan obeithio
am flwyddyn well.

Ysbyty
Treuliodd Derrick Davies, Lawnt y Plas
ychydig ddyddiau yn Ysbyty Bronglais,
ond rydym yn falch ei fod wedi cael dod
adref cyn y Nadolig.

Hefyd derbyniodd Trevor Evans,
Gwelafon driniaeth lawfeddygol yn
Ysbyty'r Waun, Caerdydd ac roedd
yntau wedi cael dod adref at y Nadolig.
Cymer ofal Trevor.

Y Neuadd
Dyma'r enwau lwcus yn y Clwb 100:
Hydref

£25—Catrin Jones, Troed y Gamell

£20—Dylan Jones, Trefeddian, Aberdyfi

£10 – Mari Jones, Trefeddian, Aberdyfi

Tachwedd

£25 – Huw Jones, Maescamlan

£20 – Andrew Cockayne, Bwthyn y Chwarel

£10 – Llion a Gwenno Pugh, Deunant Fawr

Rhagfyr

£50 – Teulu Jones, Henllys, Cwm Tafolog

£30 – Doris Rowlands, Tegfan

£20 – Glesni Jones, Tynybraich

Os ydych am ymuno â Chlwb 100 y
Neuadd cysylltwch â Llio Pugh,
Tanyfoel, Abercowarch ar
llioeleri@gmail.com. Neu gallwch
gysylltu ar 01650531270.

Penblwyddi
Dymunwn ben-blwydd hapus arbennig i
Huw Jones, Maescamlan, Arfon Hughes,
Bronhaul a Lynwen Edwards, Bryn Sion.
Os oes unrhyw un arall wedi dathlu
rhywbeth arbennig, wel maddeuwch
imi gan nad wyf wedi cael y wybodaeth!

Plygain Go Wahanol
Braf oedd gweld llawer iawn o drigolion
Dinas Mawddwy a'r cylch ar y rhaglen
Plygain Go Wahanol ar S4C dros y
Nadolig.

Cwmni Nod Glas a 'Coed y Plas' ‐
Dinas Mawddwy
Yn dilyn trosglwyddo coetir yn Lawnt y
Plas, Dinas o’r enw 'Coed y Plas' i Gwmni
Nod Glas yn 2018 gan Gymdeithas Dai
Adra, cafwyd cadarnhad bod y fenter
gymunedol wedi derbyn gwobr 2019 ar
ffurf plac a thystysgrif gan Wasanaeth
Cynghori Tir Cymunedol (CLAS) am eu
gwaith caled yn darparu mynediad i'r
gymuned i'r coetir. Mae derbyn y wobr
oedd i'w chyflwyno ym Mawrth 2020,
ond a ohiriwyd oherwydd Cofid, yn
gydnabyddiaeth o'r gwaith da mae'r
Cwmni wedi ei wneud yn yr ardal drwy
glirio coed ymledol Rhododendron a
choed peryglus. Pan fydd cyfle i fynd i'r
coetir yn y dyfodol pan godir cyfyngiadau,
mae bwriad i wneud gwaith unwaith
eto a fydd yn gyfle i wirfoddolwyr, a
chynnig mynediad pellach i drigolion
lleol. Gadewch i'r Cwmni wybod os oes
gennych ddiddordeb gennych i fod yn
rhan o hyn.

DINAS MAWDDWY

...Gobeithion 2021
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Yr Ardd ‐ colofn arddio Shân Lea

Gyda'r dyddiau'n dechrau
ymestyn ychydig bach bob

dydd mae arwyddion bod y
gwanwyn yn prysur agosáu.

Wrth i lefelau golau a thymheredd
gynyddu mae bylbiau'n ymddangos
drwy'r pridd a bywyd gwyllt yn deffro.
Amser felly i baratoi yr ardd ar gyfer y
misoedd i ddod.

Coed, planhigion a blodau
• Tociwch lwyni sydd newydd orffen blodeuo
e.e. Viburnum tinus.

• Mae'n amser rhannu bylbiau megis eirlysiau
sydd wedi gorffen blodeuo ond sydd â'u dail
gwyrdd yn parhau.

• Tociwch wrychoedd bythwyrdd
ac adfer y rhai sydd wedi mynd
yn rhy fawr.

• Mae'n amser perffaith ar gyfer
plannu planhigion a choed
collddail. Mae'n haws i blanhigion
sy'n cael eu codi'n syth o'r ddaear
yn ystod yr amser segur yma

oroesi unrhyw aflonyddu ar y gwreiddiau
wrth gael eu plannu ac felly maent yn
sefydlu'n gyflymach.

• Gallwch dorri gweiriau addurniadol collddail
sydd wedi eu gadael dros y gaeaf i amddiffyn
tyfiant newydd. Tynnwch hen ddail marw o
wair bythwyrdd.

Ffrwythau, llysiau a pherlysiau

• Tra ei bod yn oer tu allan, dyma'r amser i
archebu hadau ac ystyried pa fath o gompost
i'w ddefnyddio. Gall newid i ddefnyddio
compost di-fawn fod yn llawer gwell i'r
amgylchfyd.

• Talwch sylw i'ch cyfarpar. Miniwch offer.
Glanhewch y potiau fel eich bod yn barod i
ddechrau.

• Gallwch ddechrau ar waith paratoi gwely
hadau ar gyfer llysiau.

• Paratowch eich tatws yn barod
i'w plannu.

• Torrwch gansenni mafon
cochion yr hydref yn ôl i'r ddaear.
Yn y gwanwyn bydd cansenni
newydd yn dechrau ymddangos

yn barod ar gyfer ffrwytho eleni.

• Os am riwbob cynnar, mae angen diogelu'r
blaen dyfiant gyda gwellt sych yn gyntaf, ac
yna gyda gorchudd clai traddodiadol neu gyda
hen fwced wyneb i waered.

Garddio Gwyrdd
• Arhoswch tan ganol y gwanwyn cyn troi eich
tomen gompost i roi amser i anifeiliaid sy'n
mochel ynddi gael dianc.

• Gwnewch neu archebwch focsus nythu. Bydd
maint y twll yn denu gwahanol rywogaethau o
adar. Gosodwch nhw yn eu lle gan ofalu nad
ydynt yn llygad yr haul nac ychwaith yn cael
gormod o wynt a glaw.

• Dylid anelu i orffen tocio ac adfer
gwrychoedd collddail erbyn diwedd y mis, cyn
i'r tymor nythu ddechrau.

• Os oes gennych focsus nythu eisoes, yna
gofalwch eich bod yn clirio unrhyw ddeunydd
nythu ac yn eu trwsio lle bo angen.

• Daliwch ati i fwydo'r adar. Gofalwch fod yr
offer bwydo'n lân ac yn cael ei symud bob tua
pythefnos er mwyn lleihau lledaenu haint.

Mae pwyllgor Sesiwn Fawr Dolgellau yn falch iawn bod Arfon
Hughes wedi ei benodi fel Swyddog Datblygu newydd i’r ŵyl

ar gyfer 2021 a thu hwnt.

Mae Arfon yn byw yn Ninas Mawddwy, ac fe dreuliodd sawl blwyddyn yn gweithio
gyda Grŵp Cynefin fel Uwch Hwylusydd Tai Gwledig. Mae’n gweithio’n rhan-amser
gyda phrosiect Ecodyfi, ac yn cyfrannu at nifer o brosiectau lleol eraill megis Cynllun
Hunan Adeiladu Cymru ac fel Cadeirydd Cymdeithas y Dydd sy’n gyfrifol am bapur
bro Llygad y Dydd. Hefyd mae Arfon yn cynnig teithiau cerdded tywysedig ym Mro
Ddyfi fel rhan o’i waith hunangyflogedig.

Yn ôl Guto Dafydd, Cadeirydd Sesiwn Fawr Dolgellau: “Rydym fel pwyllgor yn hynod
falch o groesawu Arfon i’w rôl newydd fel Swyddog Datblygu’r ŵyl. Bydd yn gaffaeliad
arbennig i’r pwyllgor. Mae’n adnabod yr ardal a'i phobl, yn ymddiddori ym myd
cerddoriaeth a llên, a bydd ei brofiad a’i sgiliau eang yn gymorth mawr wrth i ni
edrych tua’r dyfodol. Yn ei rôl newydd, bydd Arfon yn gyfrifol am nifer o agweddau
hollbwysig gan gynnwys arwain ar ddatblygu’r brand a phresenoldeb y Sesiwn ar-lein
er mwyn denu cynulleidfa newydd a hybu gwerthiant tocynnau a nwyddau. Yn wyneb
cyfnod hynod anodd i’r celfyddydau, bydd pwyslais hefyd ar weithio tuag at hunan-
gynaladwyedd er mwyn sicrhau y bydd y Sesiwn yn fyw ac iach am flynyddoedd i
ddod.”

Cyfeiriodd Guto at gyfraniad y Swyddog Datblygu blaenorol: “Hoffwn hefyd ddiolch i
Sara Mai, ein Swyddog Datblygu diwethaf, am ei gwaith gofalus a dyfal dros y deunaw
mis diwethaf. Roedd cyfraniad Sara i’r ŵyl yn sylweddol, a dymunwn y gorau iddi i’r
dyfodol.”

Yn sgìl amgylchiadau anodd y flwyddyn ddiwethaf mae’r Sesiwn Fawr, fel llawer o
wyliau eraill wedi gorfod addasu. Yn dilyn gorfod canslo Sesiwn Fawr Dolgellau 2020,
trefnwyd Sesiwn Fawr Ddigidol gyda nifer o gerddorion yn cyfrannu caneuon wedi'u
ffilmio o gartref. Ffrydiwyd dwy raglen am ddim dros y cyfryngau, a wyliwyd 20,000 o
weithiau o fewn yr wythnos gyntaf (mwy o wylwyr na gafodd gŵyl rithiol Tafwyl!) a
chyrraedd oddeutu 60,000 o bobl. Yn ogystal, aethpwyd ati yn ddiweddar i drefnu
cyngerdd rhithiol arall i’w ffrydio ar draws y cyfryngau ar Noswyl Nadolig. Roedd y
cyngerdd yn cynnwys cerddorion megis Bwncath, Plu, Gwilym Bowen Rhys a pharti
canu Plygain. O ystyried llwyddiant y digwyddiadau hyn, mae’n fwriad gan y Sesiwn
Fawr i barhau i gefnogi a chynnig llwyfan i gerddorion Cymraeg drwy'r cyfnod hynod
anodd yma iddynt, gan fawr obeithio y bydd hefyd modd cynnal Sesiwn Fawr
Dolgellau yn y cnawd unwaith eto yn haf 2021.

Swyddog Datblygu newydd i'r Sesiwn Fawr

Mae Cyngor Gwynedd yn
awyddus i wrando ar farn

ein cymunedau wrth fynd ati i
osod mannau gwefru ar gyfer
cerbydau trydan ar draws y sir.

Dywedodd Cynghorydd Gareth Griffith,
Aelod Cabinet Amgylchedd y Cyngor:
“Mae Cyngor Gwynedd eisiau ei gwneud
hi’n haws i drigolion newid o gerbydau
petrol a disel drwy ddarparu rhagor o
bwyntiau gwefru ceir trydan ar draws y sir.

“Drwy gydweithio gyda Scottish Power
Energy Networks SPEN, ein bwriad dros
y ddwy flynedd nesaf ydi cyflwyno
rhagor o leoliadau gwefru ceir mewn
meysydd parcio a safleoedd y Cyngor
iddynt fod ar gael i'r cyhoedd.

“Mae holiadur ar gael ar wefan y Cyngor,
sydd hefyd yn rhoi’r cyfle i ni fel Cyngor
weld os oes unrhyw rwystrau neu
gyfleoedd eraill i geisio annog y defnydd
o gerbydau trydan yn y sir. Rydan ni’n
annog pobl i ddweud eu dweud fel y
gallwn sicrhau fod ein cynlluniau yn
cyd-fynd gyda dyheadau pobl
Gwynedd.”

Mannau Gwefru Gwynedd
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Dim newydd
Ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn, un o anfanteision y Cloi
Mawr ydi nad oes gan neb unrhyw newydd i’w ddweud - dim yn
digwydd yn unlle yn gymdeithasol. Ac ar y teledu? Llawer o
ailadrodd neu ailddangos rhaglenni.

Eithriad
Un o’r rhaglenni y byddaf yn mwynhau ei hail-wylio yw
Steddfod y Ffermwyr Ieuainc. Er mor agos i’r pridd yw’r
hiwmor, mae rhywbeth iachus yn dod i’r golwg bob tro, mewn
sgets a deuawd ddoniol.

Y Rhif Tri
Mae ’na ffurf a siâp i’r hiwmor. Y sgets honno pan oedd gwraig
yn cael nid un, nid dau, ond tri babi a’r tad yn cyfaddef iddo
ddefnyddio olew 3-mewn -1 wrth gael cyfathrach rywiol - ar ôl
cael ei demtio i ddechrau i ddefnyddio WD40!

Tri yn yr Alotment
Tri oedd yn yr alotment yn tyfu llysiau arbennig o ran maint. Tri
hefyd yn chwarae golff. A thri ymgymerwr cymen iawn eu
gwisgoedd a’u hymbarels a phersain eu cân, ar ôl i’r trydydd
ymddangos yn sydyn allan o’r arch.

Ac yna roedd ’na bedwar
Yn y Dosbarth Help yr oedd pedwar gyda phroblem gorbryder -

un ofn ailadrodd, un ofn y waedd “Aaaagh!”, un ofn tawelwch
anghysurus ac un ofn geiriau ymddiheurol. Dyna sgôp - heb sôn
am amseru perffaith, rhag i bawb sgrechian ar unwaith!

Y Rhestr Siopa
Ydach chi’n cofio sgets y Ddau Ronnie - rhestr siopa anhygoel
mewn siop eiarnmyngar? Cawsom un debyg mewn siop-bob-
peth a hymdingar o glo iddi, yn nhafodiaith Sir Drefaldwyn. Bu
holi am drowel (nid towel!) a rhaw (nid rhew), cyn i bethau
fynd yn flêr ac i ail gwsmer roi coron ar y cwbwl a gadael y
gynulleidfa yn rowlio yn eu seti!

Saga o’r Gân
Ond am ddyfeisgarwch, rhaid rhoi’r gwpan eleni i’r ffermwr
bach oedd yn canu am fynd i Gorwen hefo Alys. Nid ei wraig
(yng nghefn y modur) oedd Alys, ond y ddafad yr oedd o’n cael
affêr hefo hi, a bwtsher Corwen yn cydio yn y wraig ac yn mynd
â hi i’r lladd-dy! Drama Shakespearaidd allan o Gân i Gymru na
allem gofio dim ond un llinell o’i geiriau!

Ac yn y blaen
Ond nid darnau doniol yn unig, oherwydd cafwyd cystadlaethau
lleisiol llwyddiannus iawn a digon o amrywiaeth i blesio
unrhyw un. Blwyddyn Newydd Dda a hir oes i Fudiad y
Ffermwyr Ifainc!

O Ben Marian Llwyd

Flwyddyn yn ôl roedd
dyddiadur CFfI yn llawn

digwyddiadau ac roedd pob
aelod yn edrych ymlaen am
flwyddyn o gystadlu a
chymdeithasu.

Ond ym mis Mawrth gyda Cofid-19 yn
taro, roedd rhaid i glybiau stopio cyfarfod
yn wythnosol wyneb yn wyneb, a bu’n
rhaid canslo digwyddiadau yn nyddiadur
y Sir. Er hynny, bu’n rhaid bwrw ymlaen
â’r trefnu a’r cyfarfodydd, ond y tro yma
dros y we. Fis Ebrill mentrodd y clybiau ar
Zoom a chynhaliwyd cwis wythnosol; braf
oedd gallu cadw cysylltiad gyda’r aelodau
dros yr amser heriol yma.

Gan nad oedd posib cynnal ein Rali Sirol,
cafwyd Rali Rithiol. Roedd y
cystadlaethau yn amrywio o
ffotograffiaeth, unrhyw eitem crefft allan
o bapur toiled, coginio unrhywbeth yn
defnyddio ŵy a llawer mwy. Mae holl
luniau y cystadlaethau ar ein tudalen
Faecbook, ac maent yn werth eu gweld!

Oherwydd na chynhaliwyd y Sioe Fawr
ym mis Gorffennaf, penderfynodd Anna
Prysor, ein cadeirydd sir, gerdded
cyfanswm y milltiroedd o’i chartref i faes
y Sioe o fewn wythnos, a hynny yn
ardaloedd clybiau Meirionnydd,
cyfanswm o 86 milltir! Ar y diwrnod
cyntaf cerddodd o amgylch ardal
Maesywaen a hynny yng nghanol glaw
trwm a chael blistar drwg! Ar yr ail
ddiwrnod aeth o amgylch ardal clwb
Prysor ac Eden a cherdded yr hen

reilffordd ac ymlaen o amgylch Llyn
Trawsfynydd gan orffen y diwrnod wedi
cerdded dros 17 milltir. Ar y trydydd
diwrnod, bu’n cerdded yn ardal
Cwmtirmynach, gan fynd ar goll ynghanol
y mynydd ond llwydodd i ddod o hyd i
neuadd Mynach yn y pen draw. Yna ar y
pedwerydd diwrnod, bu’n rhaid i Anna
wynebu llethrau Bwlch y Groes gan
gerdded o ardal clwb Glannau Tegid yr
holl ffordd at gynefin clwb Dinas
Mawddwy. Roedd y tywydd yn werth
chweil y diwrnod hwnnw, a golygfeydd
braf yr holl ffordd. Gorffennodd y diwrnod
yn Y Llew Coch, Dinas Mawddwy, ac roedd
yn haeddu diod i dorri syched! Ar y
pumed diwrnod, bu Anna yn ardal
Bryncrug, a gyda diwedd y daith o fewn
gafael roedd pob penglin a chyhyr yn
boenus iawn felly roedd pawb yn drewi o
Deep Heat! Llwybr Mawddach oedd yn
wynebu Anna a’i chriw ar ei diwrnod olaf,
yn ardal clybiau Ardudwy a Dolgellau. Y
tro yma roedd gan Anna gwmni gwahanol
iawn, sef Gerallt Pennant a chriw Heno yn
ei ffilmio yn cwblhau'r daith. Do wir,
cwblhaodd Anna gamp enfawr a chodi
£2,223 gan rannu’r swm rhwng CFfI
Meirionnydd a Sefydliad y DPJ. Rydym fel
mudiad yn ei llongyfarch yn fawr ar ei
champ.

Roeddem wedi gobeithio dechrau
blwyddyn CFfI ym mis Medi drwy
gyfarfod wyneb yn wyneb. Ond oherwydd
rheolau llym roedd rhaid cynnal ein
cyfarfod blynyddol dros Zoom. Cyfarfod
gwahanol iawn ond llwyddiannus, a braf
oedd gweld yr aelodau yn awyddus iawn i
ddal ati, er gwaetha'r sefyllfa.

Ers hynny, rydym wedi cael sawl noson
ddifyr dros Zoom. Diolch am dechnoleg!
Ddechrau Hydref cawsom noson gan
Steffan Hari, Glain Rhys a Steffan Prys, gan
wrando ar eu hanes yn canu a chael cyfle i
fod yn rhan o’r West End. Yna ym mis
Tachwedd, cawsom noson yng nghwmni
sêr Ffermio gyda Meinir Howells ac Alun
Elidyr yn trafod eu bywyd bob dydd ar eu
ffermydd yn ogystal â gweithio gyda’r
rhaglen deledu. Dros y Nadolig cawsom
noson gan swyddogion y sir, sef noson
hwyl y Nadolig gyda phawb yn gwisgo’n
Nadoligaidd a chawsom gwis hwyliog
iawn! Cyswllt Ffermio a theulu Rhiwaedog
ddaeth i gadw noson inni ddechrau’r
flwyddyn, noson ddiddorol iawn gan
drafod eu gwaith bob dydd ar y fferm yn
ogystal â chydweithio gyda Chyswllt
Ffermio. Cofiwch fod y nosweithiau yma
yn agored i bawb. Mae gennym noson yng
nghwmni elusen Tir Dewi ym mis
Chwefror, a noson Gŵyl Ddewi gyda

Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd
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Adran Iechyd a Gofal Coleg
Meirion‐Dwyfor, Safle Dolgellau

Prosiect Gyda'n Gilydd
Mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf cwrs Lefel 3
Iechyd a Gofal wedi bod yn brysur unwaith eto
y flwyddyn academaidd hon yn cefnogi
prosiect ‘Gyda'n Gilydd’, sef prosiect ar y cyd â
Chyngor Gwynedd. Mae’r prosiect yn hybu
cyfathrebu a chyfeillgarwch rhwng myfyrwyr
ac oedolion hŷn yn y gymuned. Mae prosiectau
fel hyn yn rhoi hyder i'r myfyrwyr i gydweithio
gydag eraill a chael profiadau newydd fel rhan o'u cwrs. Cyn y Nadolig bu’r grŵp
yn casglu nwyddau i wneud bocsys anrhegion i'w rhannu i oedolion hŷn yn ein
cymuned.

Oherwydd y pandemig, nid yw wedi bod yn bosibl cynnal sesiynau wyneb yn
wyneb yn y coleg fel y gwnaethpwyd llynedd, ond mae’r grŵp yn awyddus iawn i
anfon negeseuon at unrhyw oedolyn hŷn a ddymuna fod yn rhan o brosiect
'Gyda'n Gilydd drwy'r ffenest' - ar ffurf Pen Pal. Cysylltir drwy gerdyn post i
ddechrau i wahodd oedolion hŷn i fod yn rhan o'r grŵp, yna efallai bydd galwad
ffôn neu neges destun gan un o'r myfyrwyr i ddechrau sgwrs a'r gobaith wedyn
yw cael cyswllt rheolaidd i ddechrau'r cyfeillgarwch. Efallai pan fydd sefyllfa’r
pandemig wedi lleihau a’r tywydd yn gynhesach, y bydd cyfle i’r myfyrwyr ddod
at y ffenest am sgwrs. Pe dymunwch fod yn rhan o'r prosiect yma, cysylltwch
gyda'r Adran Iechyd a Gofal yn y coleg yn Nolgellau neu e -bostio
carys.mccomb@gllm.ac.uk .

Cyn y Nadolig gwerthodd myfyrwyr ail flwyddyn y cwrs Lefel 3 Iechyd a Gofal
rafflau i godi arian tuag at Ward Plant Ysbyty Gwynedd. Diolch i nifer o fusnesau
lleol am gyfrannu gwobrau hael.

Ymddeol
Ddiwedd tymor y Nadolig
ymddeolodd Gwyn Rowlands
fel Rheolwr Maes Rhaglen y
Celfyddydau, Cyfryngau ac
Iechyd a Gofal. Dymuna'r Coleg
ddiolch yn fawr iawn iddo am
ei arweiniad dros y
blynyddoedd, a dymuno’n dda i
Euros Hughes sydd wedi
ymgymryd â’r awenau.

Coleg Meirion‐Dwyfor

choginio yng nghwmni Hybu Cig Cymru. Os
oes gennych ddiddordeb ymuno yn y
nosweithiau yma, mae’r holl wybodaeth ar
ein tudalen Facebook, Instagram neu
Snapchat, neu mae posib ichi gysylltu â'r
swyddfa ar e-bost os am fwy o wybodaeth -
meirionnydd@yfc-wales.org.uk. Rydym yn
ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cadw
noson inni hyd yma.

Cyn y Nadolig fe wnaethom ni fel
mudiad greu cyngerdd rhithiol. Y
syniad oedd anfon copi o’r cyngerdd i
gartrefi gofal/henoed ac i bobl oedd
yn unig dros y Nadolig, a hynny er
mwyn codi calon. Diolch yn fawr iawn
i Pontio Cenedlaethau Gwynedd am
blannu'r syniad ac am rannu'r
cyngerdd. Cafwyd cyngerdd gwerth
chweil gan ein haelodau a swyddogion
sir. Os nad ydych wedi cael cyfle i weld
y cyngerdd, ewch ar You Tube -
Cyngerdd Rhithiol CFfI Meirionnydd,
neu mae posib ei weld ar dudalen
Facebook y Sir. Rydym yn ddiolchgar
iawn i bawb gymerodd rhan a dangos
talent CFfI Meirionnydd ar ei orau.

Rydym yn wynebu blwyddyn heriol
arall ond rydym ni fel Mudiad yn dal i
gredu ac yn edrych ymlaen yn arw at
fedru cyfarfod wyneb yn wyneb yn
fuan iawn!

.... parhâd CFfI Meirionnydd

Ddiwedd tymor y Nadolig
ymddeolodd Josie Roberts o weithio

yn y gegin yn Ysgol Bro Idris ar ôl 13
mlynedd o wasanaeth llawn amser ac
ychydig o waith achlysurol cyn hynny.
Dywedodd ei bod wedi mwynhau ei chyfnod
yn yr ysgol ac wedi gweld llawer o
newidiadau wrth gwrs. Gwelodd ei 3
phlentyn ei hun a’i wyres yn mynd drwy’r
ysgol ac mae’n parhau i gael ei chyfarch gan

nifer o blant wrth
iddynt ei gweld ar y
stryd. Teimla Josie
ei bod wedi gwneud
llawer o ffrindiau
da a bydd yn colli’r
gwmnïaeth. Er
hynny mae’n
edrych ymlaen at
dreulio mwy o
amser gyda’i theulu.
Dymunwn y gorau
iddi ar ei
hymddeoliad.

Josie yn ymddeol

DIOLCHIADAU
Mae Pwyllgor Cymdeithas y Dydd

am ddiolch i'r canlynol am eu
rhoddion caredig:

Eirlys Jones,
Megan Thomas.
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Y Fari Lwyd ‐ Dilyn penglog ceffyl am 20 mlynedd yn Ninas Mawddwy

Arferiad hynod o ryfedd a
gysylltir â'r Calan a chyfnod y

Nadolig yw'r Fari Lwyd.

Penglog ceffyl wedi'i orchuddio â lliain a
rhubanau yw’r Fari ac mae'n cael ei osod ar
bolyn fel bod modd i berson dan y lliain agor a
chau'r geg gyda chortyn. Byddai grŵp o
ddynion yn tywys y Fari ac yn ymweld â phob tŷ neu dafarn yn
yr ardal gan ganu penillion hwyliog yn gofyn am gael mynediad.
Mae’r parti o ddynion o 6 fel arfer yn cynnwys Ostler (sy’n
gyfrifol am y gaseg ac sy’n arwain y parti ac yn dewis penillion
i’w canu er mwyn cael mynediad i’r tŷ), y Gaseg ei hun, Sarjant,
Corpral a Phwnsh a Siwan. Byddai perchennog y tŷ yn ateb her
y penillion cyn penderfynu rhoi mynediad ai peidio. Gallai'r
cyfnewid yma barhau am dipyn o amser a byddai'n anlwcus
gwrthod mynediad i'r Fari Lwyd. Yna, yn y tŷ byddai'r grŵp yn
diddanu'r teulu ac yn derbyn bwyd a diod yn gyfnewid am gael
mynd i mewn. Ond nid pob cartref oedd yn croesawu'r cwmni
swnllyd a gwelwyd dirywiad yn yr arferiad erbyn diwedd y
19eg ganrif. Er bod traddodiadau'r Fari yn digwydd dros gyfnod
y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, fe'i cysylltir yn arbennig â Nos
Ystwyll, Ionawr 6. Mae gwreiddiau'r Fari, sy'n gyffredin i
wledydd eraill hefyd, yn ddwfn mewn arferion hynafol o'r
cyfnod cyn-Gristnogol a Cheltaidd ac, yn ôl rhai, yn
adlewyrchiad o'r cyfnod pan ddaeth ceffyl yn anifail mor
werthfawr i ddyn. Cred eraill ei bod yn gysylltiedig â chwedl
Rhiannon yn y Mabinogi neu â seremonïau ffrwythlondeb.

Erbyn hyn mae’r traddodiad wedi cael adfywiad o’i
chadarnleoedd yng nghymoedd De Cymru a’r arfer wedi
dechrau cydio yng Ngogledd Cymru am y tro cyntaf ers cyn cof,
gyda nosweithiau'r Fari Lwyd yn cael eu cynnal yn yr
Wyddgrug, Llanrwst a Dinas Mawddwy, i enwi dim ond rhai.

Cefais benglog ceffyl sy’n tarddu o gymoedd y De gan
gydweithiwr i mi tra roeddwn yn byw yng Nghrughywel. Ar y
pryd, nid oeddwn yn gwybod beth fyddwn yn ei wneud ag o,
hyd nes i mi fynd i noson y Fari Lwyd yn Sain Ffagan a chael
gwefr. Bum yn dysgu Cymraeg i oedolion yn y Dinas ar
ddechrau’r ganrif a phan ddaeth cyfle i gynorthwyo dysgwyr i
fod yn fwy hyderus, sylweddolais bod y Fari Lwyd oedd gen i yn
gyfle i wneud hynny, ac i gychwyn rhywbeth newydd. Dysgwyr
y Gymraeg a Chymry Cymraeg naturiol yr ardal yn cael eu tynnu
at ei gilydd i ymarfer iaith ac i gymdeithasu drwy gân a pharhau
â’r traddodiad. Gan fod y traddodiad Plygain yn gryf yn yr ardal,
roedd cantorion da ar gael i gynorthwyo ac ers hynny mae’r
arferiad wedi cydio.

Cychwynwyd yr arfer yn Ninas Mawddwy yn 2001 gyda pharti
o ferched a dynion, yn ddysgwyr a Chymry Cymraeg, yn
ysgrifennu geiriau perthnasol a chrafog ar gyfer y noson, yn
gwisgo gwisgoedd traddodiadol, ac yn cerdded liw nos o
Fallwyd i’r Dinas gan alw heibio'r tafarndai ar hyd y ffordd. Fel
arfer byddai’r dynion a’r merched yn cyfarfod ym Mronhaul i
ymarfer ac i rannu geiriau newydd am ddigwyddiadau lleol
diweddar neu am gymeriad lleol, i dynnu coes a chodi'r hyder
ar gyfer y noson gyda bwyd a gwin poeth Delyth! Cefnogwyd y
Fari gan Barti Plygain Mawddwy, Dawnswyr Llangadfan a
Rhiain Bebb am flynyddoedd ar y dechrau, ac yna Dawnswyr
Aberystwyth yn fwy ddiweddar, gyda chantorion lleol ac
artistiaid gwerin gwahoddedig yn cynnwys partïon neu gôr yn
ymuno â ni. Bu Meibion Dyfi, Côr Gore Glas, Ffermwyr Ifanc,
Lodesi Dyfi, Parti Cut Lloi, a Meibion Llywarch, ynghyd ag
unawdwyr a grwpiau megis Harry Richards, Linda Griffiths,
Edryd Williams, Arfon Gwilym, Sioned Webb, Mair Tomos Ifans,
Gwenan Gibbard, Gwilym Bowen Rhys, Dewi Pws, Tacla, Hen
Fegin, Alaw Jones, Basgwyr a Tant yn ein diddori ar hyd y
blynyddoedd.

Mae’r gwesteion adloniant yn codi cân neu ddwy
yn dilyn ymweliad y Fari, cyn symud ymlaen ar ôl
ymborth i’r fan nesaf, tra bydd y dawnswyr yn
cymryd cyfle i ystwytho’u cyhyrau y tu allan os
yw’r tywydd yn caniatáu, neu y tu mewn os nad
yw! Mae awyrgylch gŵyl werin i’r noson ond y
Fari sy’n arwain a phan fydd cloch yr Ostler yn
canu mae’n amser ‘Ffarwelio gan ddymuno

Blwyddyn Newydd Dda i bawb tan y flwyddyn nesaf ’.

Un o sgil effeithiau’r noson yw bod y tafarndai fel y Brigands ym
Mallwyd, a’r Llew Coch yn Ninas Mawddwy yn elwa o’r
ymweliad a nifer dda o gwsmeriaid yn heidio iddynt ar adeg
llwm o’r flwyddyn. Wrth fynd o un dafarn i’r llall, daw dilynwyr
y Fari ar ei hôl, a’r rheiny yn cynyddu wrth i’r noson fynd
rhagddi. Ar ôl canu mae dros hanner cant o ddawnswyr a mwy
ambell waith, yn ymuno gyda Dawnswyr Aberystwyth i
ddawnsio ar ganol stryd Dinas Mawddwy yn hwyr y nos.

Ar ôl dawnsio yn y stryd bydd pawb yn mynd i mewn i’r Llew
Coch i wrando a chydganu â’r artistiaid gwadd a chyn i’r noson
ddod i ben, bydd cyfle i ganu cynulleidfaol o lyfr o ganeuon
traddodiadol Gymraeg a phawb yn cael dewis ei hoff gân (fel yr
oedd ers talwm yn y Llew Coch gyda’r organ). Wrth i’r noson
fynd rhagddi, bydd y gynulleidfa fyrlymus yn araf leihau a’r
piano a’r offerynnau yn tewi a’r unawdwyr olaf yn crafu eu
gyddfau sychion gyda’r ddiod felys cyn troi am eu gwelyau dan
wenu, yn dilyn noson fythgofiadwy arall. Nid yw’n rhyfedd fod
un o’r penillion gan griw y Fari yn dweud bod ‘pawb yn canu ei
chlod’. Mae hen edrych ymlaen at y nos Sadwrn agosaf i’r Hen
Galan (y 13eg o Ionawr) yn Dinas bob blwyddyn bellach, pan
fydd y Fari yn codi allan unwaith eto gyda chymorth ambell
unigolyn a pharti canu a’r tafarndai i gyd yn llawn. Edrychwn
ymlaen i’ch gweld tro nesa! Pob lwc i’r Fari am yr ugain
mlynedd nesaf!

Arfon Hughes

Ymgyrch Banc Bwyd a Ffoaduriaid
Gofalaeth yr Annibynwyr

Yn ôl arfer y blynyddoedd diwethaf, mae
aelodau a chyfeillion Gofalaeth Eglwysi

Annibynwyr Dinas Mawddwy, Dolgellau a Llanelltyd wedi
cynnal casgliad o fwyd, nwyddau, dillad a rhoddion ar gyfer
Banc Bwyd De Gwynedd a hefyd cefnogi Ffoaduriaid.

Roedd yr ymateb yn rhagorol! Diolch arbennig i aelodau a
ffrindiau o bob oed yn ardal Dinas Mawddwy a ddaeth trwy
wynt a glaw mawr i gyfrannu
ar y noson gasglu cyn y
Nadolig.

Diolch i bawb am eu haelioni
a'u caredigrwydd a diolch i
Tracy ac Alwyn Hughes am
drefnu i gludo'r nwyddau a'r
rhoddion i’r Banc Bwyd. Er
nad oes oedfaon yn yr eglwysi
ar hyn o bryd oherwydd y
cyfyngiadau, rydym yn parhau
i allu gwasanaethu.
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Blwyddyn Newydd Dda a dydd
Santes Dwynwen hapus a

rhamantus i bawb. ‘Rwyf wedi mentro ar
gychwyn blwyddyn newydd ac wrth
agosau at ddydd Santes y Cariadon yng
Nghymru, trwy ofyn cwestiwn MAWR!

Beth yw CARIAD?

Cwestiwn MAWR – SYML / ANODD i’w
ateb? Tybed a yw’r atebion yn llifo neu
efallai’n achosi ychydig o grafu pen?

Testun oesol y mae mwy o sylw wedi’i roi
iddo nac i unrhyw faes, a hynny ar hyd y
canrifoedd ac ar draws cenedlaethau, ond
testun yr ydym hefyd efallai ychydig yn
swil i sôn amdano, yn fater sensitif, agos
at galon, anodd i fynd o dan ei groen … .

Gyda chymaint o bwyslais ar addysg, a
mabwysiadu sgiliau, a chael swydd a
gyrfa, tybed faint o sylw yr ydym yn ei roi
mewn byd ‘materol’ i hyfforddiant
‘bywyd’?

Eleni ‘roedd hi’n ‘Ddolig gwahanol ac fe
wnes i ychydig o siopa addas i gyd-fynd â
hyn. Prynu manion perthnasoI i greu
"hampers" amrywiol i deulu a chyfeillion.
‘Dydw i ddim yn un am brynu ‘pethau’ ar
y cyfan, mae fy ffocws gan amlaf ar
fuddsoddi mewn ‘profiadau’. A'r llynedd
fe gadarnhawyd fy rhesymeg y tu ôl i’r
gweithredu yma mewn erthygl
ddarllenais mewn papur dyddiol, gan y
Seicolegydd Dr Ellie Milby. Testun ei
herthygl oedd Why gifts that keep on
giving are the best, a byrdwn ei neges

oedd bod rhannu profiadau fel anrhegion
yn rhoddi cyfle i greu atgofion pleserus
fydd yn aros yn y cof am amser hir. Fe
wnes i rywfaint o rannu profiadau eleni
hefyd, i ddiolch, ac mewn gobaith am
ddyddiau gwell.

Tua’r un cyfnod, fe ddarllenais yn ogystal
erthygl arall yn yr un papur, a chan yr un
awdures, ar y testun, The 5 languages of
love, gwaith wedi’i selio ar ymchwil yn y
maes gan weinidog yn yr Amerig, yn nodi,
ym myd cariad, ein bod yn cyfathrebu ac
yn deall mynegiant o gariad tuag atom
gan eraill, mewn 5 prif iaith. Fe’m
sbardunwyd i ddarllen gwaith y gŵr hwn
yn helaethach ac fe’m cyfareddwyd gan ei
syniadau sy'n seiliedig ar flynyddoedd o
brofiad o drafod gyda chynulleidfaoedd
niferus. Mae ganddo waith wedi’i
gyhoeddi ar gyfer cyplau, teuluoedd,
rhieni a phlant, cyd-weithwyr … . Teitl un
o’i weithiau yw Love as a way of life.
Mae’r llyfr wedi’i rannu’n benodau a rhaid
cyfaddef i mi ar yr olwg gyntaf neidio a
darllen yn unol â fy nealltwriaeth
bersonol, cyn cychwyn o’r cychwyn, a
gweld pwysigrwydd pob pennod yn ei
thro.

Tybed ydych chi wedi dechrau rhestru
atebion i’r cwestiwn pwysig sydd dan
drafodaeth eto?

Gyda gofod yn brin, fe rannaf benawdau
penodau’r gwaith y cyfeiriais ato i ysgogi
trafodaeth efallai, yn driff-draphlith ac ar
ffurf diagram, achos onid peth felly yw
cariad; cymysgfa o gynhwysion - boed y

rheiny’n felys, yn sawrus, yn dod â dŵr i’r
dannedd … . You are what you eat meddai
arbenigwr ym maes bwyd a maethiad
unwaith. Mae cynhwysion CARIAD yn ein
bywydau yn gynhaliaeth yr un mor
arwyddocaol fe dybiwn.

• Caredigrwydd
• Amynedd
• Maddeuant
• Cwrteisi
• Rhoi eraill yn gyntaf
• Haelioni
• Gonestrwydd

Tybed pa mor aml rydym wedi bod yn
garedig, yn amyneddgar … eleni. A thybed
pa mor aml yr ydym wedi profi’r uchod yn
yr un modd?

Ydy hi’n rhy hwyr i wneud un adduned
fach/enfawr newydd ar gyfer 2021, i
GARU ein gilydd yn well. Ac os am
ddadansoddi, beth am wneud rhestr, a
sicrhau ein bod yn cadw at y bwriad?
Cofnodi neu beidio, yn llythrennol, yn
feddyliol … bydded i ni ddal ati heb os i
fyw bywyd o GARIAD, a hyn mewn oes lle
mae llês emosiynol ac iechyd meddwl yn
heriau amlwg.

Ia, blwyddyn newydd a gŵyl Santes
Dwynwen gariadus i bawb – i
gymheiriaid, i deuluoedd, i gymunedau a
thu hwnt. Boed i 2021 fod yn flwyddyn o
gofleidio trwy air a gweithred, boed
hynny o bell neu agos. Carwn a chyd-
ddathlwn.

KWP

Beth yw CARIAD?

Gwirionedd neu Gelwyddau?

‘
Blwyddyn Newydd Dda!’ medd Robin Goch,
wrth godi calon â’i drydar yn y cyfnod llwm a

dryslyd hwn – does dim twyll na chelwydd yn ei
drydar o, dim ond ei dweud hi fel y mae.

Biti na fyddai pawb yr un fath â fo! Un o bethau mwyaf digalon y
blynyddoedd diwethaf ydy cynnydd celwydd a thwyll – nid yn
unig arlywydd yn palu celwyddau ac yn annog trais er mwyn
tanseilio democratiaeth a dal gafael ar rym, a rhai
llywodraethwyr eraill ledled y byd yn ymddwyn yn debyg, ond
yr holl gam-hysbysrwydd sy’n cael ei bedlera ynglŷn â’r pla
Cofid, brechlynnau a chynhesu byd-eang – ‘damcaniaethau
cynllwyn’ - heb sôn am y twyllwyr a'r lladron sy’n ein ffonio a’n
e-bostio: “Dw i’n ffonio o Microsoft ...”, “Mae eich cyfrif wedi’i
rewi ...” ac yn y blaen, a’r rhai sy’n anwybyddu rheolau iechyd
cyhoeddus er achub bywydau - pobl yn meddwl nad ydynt yn
atebol i ddyn na Duw: “Nid yw’r Arglwydd yn gweld, ac nid yw
Duw Jacob yn sylwi” (Salm 94:7). A’r peth tristaf oll i mi yw bod
rhai sy’n arddel enw Crist yn cael eu twyllo gan y celwyddau
hyn ac yn cyfranogi iddynt, gan sathru’r gair ‘Efengyl’ yn y
domen.

Oes yna’r fath beth â gwirionedd? Oes - medd Iesu, “Mae’r hwn
a’m hanfonodd i yn wir (yn ei hanfod)” (Ioan 7:28) – Duw ydy’r
realiti eithaf, ffynhonnell pob peth - heb Dduw, does dim
gwirionedd absoliwt, dim ond tybiaeth. O ble felly, mae
celwyddau yn dod? Mae Iesu’n rhoi’r ateb i ni – oddi wrth y
diafol, y bod ysbrydol balch hwnnw a wrthryfelodd yn erbyn
Duw ac a arweiniodd y ddynoliaeth ar gyfeiliorn: “Llofrudd

oedd ef o’r cychwyn; nid yw’n sefyll yn y gwirionedd, oherwydd
nid oes dim gwirionedd ynddo. Pan fydd yn dweud celwydd,
datguddio’i natur ei hun y mae, oherwydd un celwyddog yw ef,
a thad pob celwydd” (Ioan 8:44). Nid disgyblion i Iesu, ond
disgyblion i’r un drwg ydy Trump a’i gefnogwyr a’i debyg, ac
mae angen iddyn nhw (fel pob un ohonon ni) edifarhau am eu
celwyddau, ceisio maddeuant Duw, a dilyn cyngor yr Apostol
Paul: “Ymaith â chelwydd! Dywedwch y gwir bob un wrth ei
gymydog ...” (Effesiaid 4:25).

Sut y gwyddon ni hyn oll? Am i Dduw ei ddatgelu’i hun trwy
ddod yn un ohonon ni, gan gymryd ein holl anwiredd a'n
hamherffeithrwydd arno’i hun a marw yn ein lle i’n cymodi â
fo’i hun: “Myfi yw’r ffordd, y gwirionedd a’r bywyd – does neb
yn dod at y Tad ond trwof fi” (Ioan 14:6). Byddai rhai yn dweud
mai celwydd yw hynny hefyd, ond mae yna fwy o dystiolaeth
gan lygad-dystion i Iesu a’i eiriau nag i neb arall o’r cyfnod, ac
mae’r dystiolaeth hon ar gael yn y Beibl inni ei harchwilio, gyda
chymorth Ysbryd y Gwirionedd, yr Ysbryd Glân. Nid lledaenu
celwyddau mo Efengylu, ond cyflwyno newyddion da, y
gwirionedd am gyfiawnder a chariad Duw, er mwyn i bawb gael
archwilio’r dystiolaeth a phenderfynu drostynt eu hunain; a
dyna fydd nod y Cwrs Alffa a gynhelir eleni gan aelodau o
eglwysi Dolgellau a’r cylch – fel Robin Goch yn trydar yng
nghanol y drycin i’n rhybuddio, ein denu a’n calonogi, wrth i’r
goleuni ddechrau trechu’r tywyllwch unwaith yn rhagor.

Dymunaf Flwyddyn Newydd lawn bendith, gobaith a
gwirionedd i chi oll!

Tim
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Heriau dechrau'r flwyddyn

Blwyddyn Newydd Dda i chi ar gychwyn 2021,
er ei bod yn ystrydeb bron erbyn hyn, fe

obeithiwn hefyd am flwyddyn newydd well.

Mae’r hyn sydd o’n blaenau eleni fel diwydiant yr un mor
annelwig â phob blwyddyn arall, ni ŵyr unrhyw un beth sydd
yn ein wynebu yn y dyfodol. Yn aml iawn, da o beth yw nad
ydym yn gallu gweld ein dyfodol. Mae’n sicr yn rhoi gobaith
newydd wrth i ni ail afael yng ngweithgarwch y flwyddyn sydd i
ddod.

Wrth gwrs fe wyddom bod newidiadau mawr yn parhau i gael
eu hystyried o ran trefniadau cefnogaeth i amaethyddiaeth yng
Nghymru. Gydag ymgynghoriad sydd ar agor tan 26 Mawrth i
gasglu barn, mae Papur Gwyn Llywodraeth Cymru a adnabyddir
fel Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn un o bwys.

Unwaith eto yn yr ymgynghoriad yma, nid oes llawer o
wybodaeth ar gael i ffermwr allu deall sut y bydd y cynigion yn
effeithio ar ei fusnes. Nid oes dim mwy ynddo na nodi cyfeiriad
polisi cyffredinol yn hytrach nac esboniad o natur unrhyw
gynlluniau a ddaw yn weithredol. Mae’n rhwystredig iawn ein
bod yn dal i aros i weld y manylion sydd yn rhan o weledigaeth

ein Llywodraeth i’r
diwydiant.

Mae’n ddarn pwysig
o ddeddfwriaeth fydd
yn siapio cyfeiriad
amaethu yng
Nghymru am
genhedlaeth. Fe fydd
NFU Cymru yn galw
ar yr aelodau i
gymryd rhan mewn
cyfres o gyfarfodydd
rhanbarthol a sirol i
lunio barn ganolog ar
eu rhan.

Gwyddom hefyd bod
sgil effeithiau cofid
yn debygol o barhau
gyda ni am gyfran
sylweddol o’r
flwyddyn. Felly mae’n

amserol ein bod yn cydnabod
difrifoldeb y sefyllfa ar hyn o bryd,
drwy gymryd pob mesur
diogelwch i warchod ein
cyfoedion rhag dioddef ohono.
Mae’r firws i’w weld yn fwy
amlwg yn ein cymunedau gwledig
ar hyn o bryd, ac fe wyddom fel
diwydiant pa mor anodd a
dinistriol y gall clwy mor ffyrnig â
hwn fod. Da chi, byddwch ddoeth.

Ar y llwyfan rhyngwladol, mae ein
ymadawiad o’r Undeb
Ewropeaidd ar droad y flwyddyn wedi ei gadarnhau. Wrth
ysgrifennu’r pwt yma, prin wythnos sydd wedi mynd heibio,
ond ar hyn o bryd mae pethau yn parhau i groesi yn ôl ac
ymlaen yn weddol ddi-drafferth. Dyddiau cynnar, a gwyddom
bod llawer o gwmnïau wedi dal yn ôl rhag allforio am bythefnos
lle medrant, a bydd yn ddiddorol gweld ble fyddwn ni erbyn
mis Mawrth. Gyda chytundeb masnach gyda’r Undeb
Ewropeaidd wedi ei gytuno, mae angen edrych bellach i
wireddu rhywfaint ar yr addewidion i allu masnachu gyda
gwledydd eraill o amgylch y byd. Fe frwydrodd NFU Cymru yn
ddiwyd y llynedd i sicrhau safonau bwyd ar fewnforion a
sicrhau sefydliad y Comisiwn Masnach ac Amaeth. Ymgyrch
welodd dros 1 miliwn o bobl drwy Brydain yn arwyddo deiseb
yn galw ar y Llywodraeth i ddiogelu safonau bwyd wrth
ystyried llunio cytundebau masnach newydd. Yr un mor
drawiadol, gwelodd ein gwaith gyda’r unigolion yma dros
80,000 o unigolion yn llythyru eu haelodau seneddol yn
uniongyrchol o fewn cyfnod o wythnos. Dim ond gyda
chefnogaeth gref ein cwsmeriaid y daeth y newid hwnnw ac
mae'n diolch yn fawr iddyn nhw.

Yn llawer agosach at adref, mae bygythiad wedi dod i
wasanaethau casglu gwlân yn nepo Dinas Mawddwy, gyda sôn
am ei is-raddio fel safle, a phosibilrwydd o gostau ychwanegol
yn syrthio nôl ar y cynhyrchwyr. Er nad oes penderfyniad wedi
ei wneud, mae llawer iawn o gynrychiolwyr y diwydiant a’r
ardal wedi bod yn lleisio eu hanfodlonrwydd. Gwyddom ar hyn
o bryd bod cyfarfod wedi ei drefnu rhwng uwch gynrychiolwyr
y Bwrdd a’r ddwy Undeb yn ystod ail wythnos y mis. Gobeithio
y gallwn ddiogelu y gwasanaeth yma, yn ogystal â chadw
cyflogwr yn nghalon cefn gwlad y sir.

Iestyn Pritchard

Newyddion NFU Cymru

Mae Rhwydwaith y Gymuned Ffermio neu FCN Cymru yn cynnig
cefnogaeth i ffermwyr a’u teuluoedd ar draws Cymru a Lloegr.

Sefydlwyd y mudiad dros ugain mlynedd yn ôl.

Bellach mae tîm o weithwyr achos profiadol Cymraeg ar gael i gynorthwyo ffermwyr a’u teuluoedd
yn yr amseroedd anodd ac ansicr yma. Bydd y gweithwyr yma yn cynnig cymorth i unrhyw un
sydd yn chwilio am gymorth a cefnogaeth.

Mae swyddog newydd wedi ei benodi fel Swyddog Datblygu’r Rhwydwaith Gymuned Ffermio.
Magwyd William Shilvock yn Y Ffor ger Pwllheli ac ar ôl treulio amser yng Ngholeg Prifysgol
Aberystwyth yn astudio Amaethyddiaeth a Chadwraeth Cefn Gwlad bu’n gweithio ar Fferm laeth, cwmni codi adeiladau
amaethyddol a diwydiannol, yn ogystal â gweithio fel swyddog cyswllt ffermydd yr Ymddiredolaeth Genedlaethol. Mae William
wedi ymgartrefu yn Llithfaen gyda’i bartner Angharad a’r meibion Seth ac Albi. Dywedodd ei fod yn “llawn sylweddoli’r angen am
gefnogaeth i ffermwyr a’u teuluoedd gan y bydd sail yr economi amaethyddol yn newid yn y blynyddoedd nesaf” a'i fod yn
“edrych ymlaen at hyrwyddo'r elusen fel bod pawb yn gallu manteisio arni.”

Y cyfan sydd angen ei wneud ydi ffonio 03000111999 unrhyw dro rhwng 7yb ac 11yh ac fe gewch wasanaeth cyfan gwbwl
gyfrinachol a phersonol. Galwch hefyd ymweld â fcn.org.uk/?lang=cy neu www.farmwell.cymru am fwy o wybodaeth.

Rhwydwaith y Gymuned Ffermio, FCN Cymru



Llygad y Dydd IONAWR 2021 Llygad y Dydd IONAWR 202121

Be wnei di yno? meddai Rhisiart wrth Robin,
Be wnei di yno? meddai Dibyn wrth Dobyn,
Be wnei di yno? meddai John,
Be wnei di yno? meddai’r Nefar Biond.

Hela’r dryw bach, meddai Rhisiart wrth Robin,
Hela’r dryw bach, meddai Dibyn wrth Dobyn,
Hela’r dryw bach, meddai John,
Hela’r dryw bach, meddai’r Nefar Biond.

Daw'r ddau bennill uchod o’r gân werin, Hela’r
Dryw, ac mae’n cyfeirio at un o’r

traddodiadau hynotaf a rhyfeddol o bosib sy'n
perthyn i’r Ŵyl. Mae’n hen draddodiad a fodolai
drwy hanes mewn sawl gwlad ond yn enwedig yn
y gwledydd Celtaidd megis Iwerddon, Ynys Manaw
a Chymru.

Cenir y gân werin Hela’r Dryw gan Meredydd Evans yn ei
gasgliad, Merêd, a gellir erbyn hyn ei lawrlwytho ar
wasanaethau cerddorol fel Spotify.

Pwy neu beth tybed oedd y ‘never beyond’? Ceir fersiwn arall
yn sir Drefaldwyn gyda’r geiriau, ‘meddai’r cwbl i gyd’.

Mae’n hysbys yr ystyriwyd y dryw yn aderyn sanctaidd yn y
gorffennol pell ond yn ystod yr Ŵyl mae pethau’n cael eu troi
ben i waered ac fe’i heliwyd ac fe’i haberthwyd.

Yn Ynys Manaw, er enghraifft, arferid hela’r dryw ar Ddydd
Nadolig gyda phobl yn mynd allan yn yr oriau cynnar i hela’u
prae cyn dychwelyd gydag ef i’r eglwys leol. Yna roedd yn cael ei
bluo mewn rhyw fath o seremoni. Yn ddiweddarach,
cynhaliwyd y digwyddiad ar Ragfyr 26ain, Dydd San Steffan,
gyda dynion ifainc yn hela’r aderyn gan guro’r perthi gyda ffyn a
mwynhau eu hunain yn gyffredinol. Wedi’i ddal, gosodwyd corff
yr aderyn ar ben polyn mewn blwch wedi’i addurno gyda
rhubanau a dail bytholwyrdd. Yna, byddai’r criw yn
gorymdeithio o gwmpas y tai dan ganu a dawnsio cyn i’r plu
gael eu dosrannu a byddai’r perfformwyr yn derbyn
cyfraniadau ariannol. Roedd cred gyffredinol bod perchnogaeth
pluen yn dod â lwc dda i’r unigolyn. Yn ôl un stori, roedd yr hela
yn digwydd ar ddydd San Steffan er mwyn coffâu merthyrdod

Steffan, y merthyr
Cristnogol cyntaf. Yn
ôl y sôn roedd gan y
dryw enw drwg am
fradychu, ac ef a gai’r
bai am fradychu
Steffan.

Yn ddiweddarach,
wrth gwrs,
defnyddiwyd dryw

ffug neu un wedi’i
stwffio. Mae’r
traddodiad, fel un y Fari Lwyd, yn gyntefig
gydag elfennau paganaidd, cyn-Gristnogol yn
perthyn iddo. Edrychid ar y dryw fel brenin
yr adar yn yr hen amser a lladd y brenin a
wneid i gynrychioli diwedd yr hen flwyddyn

gan greu gobaith a goleuni ar gyfer y flwyddyn newydd.

Yng Nghymru, daeth dydd Ystwyll ar 6ed o Ionawr yn ddiwrnod
arwyddocaol gan iddo ddod i gynrychioli diwedd y gwyliau a'r
cyfnod dathlu. Daw‘r gair o’r Lladin am seren, sef ‘stella’ ynghyd
â’r elfen -ŵyl. Mae'n coffau dyfodiad y brenhinoedd neu’r
doethion i weld y baban Iesu a chyfeirir ato yn ogystal fel Dydd
y Tri Brenin.

Yn sir Benfro, fodd bynnag, ni fyddai’r dryw yn cael ei ladd. Aed
o gwmpas y tai ar Nos Ystwyll, yn hytrach na Dydd Gŵyl Steffan,
weithiau gan gymryd arnynt eu bod dan bwysau mawr yn
cludo’r dryw yn ei flwch arbennig ar ben y polyn gan ofyn i’r
trigolion am arian i gael gweld y dryw. Ar ddiwedd y
gweithgareddau, byddai’r aderyn yn cael ei ollwng.

Mae’n ddiddorol nodi fod rhai o’r defodau hyn yn tueddu i
drawsnewid y drefn arferol. Ystyriwyd y dryw yn aderyn, os
nad yn sanctaidd, yna o leiaf yn rhywogaeth warchodedig. Yn
arferol, roedd yn beth anlwcus er enghraifft, i niweidio dryw
neu darfu ar ei nyth, fel yr awgrymir yn y cwpledi isod:

"Pwy bynnag dorro nyth y dryw,
Ni chaiff ef weled wyneb Duw"

a,
"Phwy bynnag a dorro nyth y dryw,
Ni chaiff iechyd yn ei fyw"

Bu coel, yn ogystal, fod yr aderyn bychan, prysur a thoreithiog
hwn yn symbol o fywyd a bod y ffaith iddo gael ei ddal, ei ladd
a’i gladdu, yn aberth ar gyfer cael blwyddyn dda o safbwynt
cnydau a chynaeafau, mewn cyfnod pan ddibynnai pobl yn
hollol ar fympwy’r tywydd am eu bywoliaeth.

A sut y daeth y dryw i fod yn frenin yr adar? Yn ôl un stori, fe
drefnwyd digwyddiad gan y dylluan i ddarganfod pa aderyn a
allai hedfan uchaf ac felly dod yn frenin yr adar. Hedfanodd yr
eryr euraidd mor uchel fel na allai fynd ymhellach, a dyma’r
dryw bach yn dod allan o blu ei gynffon gan hedfan yn uwch gan
feddiannu’r goron. Dydd, yn wir y bu mawr y rhai bychain!

Y gair yn yr Iseldireg am ddryw ydy winterkoninkje – brenin y
gaeaf. Oni ddylem ystyried roi lle anrhydeddus i’r dryw bach ar
ein cardiau Nadolig ynghyd â’r robin, bythol bresennol, sydd
bron wedi cael y maes iddo’i hun?

DWYN I GOF gyda Merfyn Wyn Tomos

Hela’r Dryw
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Yn dawel fore dydd Nadolig
yng nghartref Cefn Rodyn,

wedi cyfnod hir o salwch, bu
farw’r cyfaill annwyl Dewi Ellis,
yn 83 mlwydd oed. Roedd yn fab
i’r diweddar Richard a Cathrin
Ellis, yn ŵr annwyl i Gladys a
thad caredig i Richard a Ken.

Cafodd Dewi ei eni yn Nhywyn ond
symudodd y teulu i Ddolgellau pan oedd
yn ifanc iawn, felly bachgen y dref oedd
Dewi.

Ar ôl gadael ysgol aeth i weithio i siop
Miles and Williams. Pan oedd yn
ddeunaw oed cafodd ei alw i’r fyddin, ac
yno buodd am ddwy flynedd, yn y Medical
Corps. Clywais ef yn sôn am yr amser a'r
profiadau, gydag ambell stori reit ddigri’
amdano ymysg ei ffrindiau newydd.

Dychwelodd i Ddolgellau ar ôl ei gyfnod
yn y fyddin, a mynd yn ôl i weithio i Miles
and Williams. Yn fuan iawn wedyn,
tynnwyd ei sylw at ferch ifanc o’r dref yr
oedd wedi ei hadnabod cyn ymuno â’r
fyddin, sef Gladys Evans. Ychydig
flynyddoedd yn ddiweddarach yn 1960,
fe briododd y ddau. Cafodd Richard ei eni
yn 1961 a Ken dair mlynedd yn
ddiweddarach. Yn y cyfnod hwn roedd
Dewi wrth ei fodd yn ei waith yn dreifio o
gwmpas yr ardal, yn cario negesau, a
daeth i adnabod a dod yn ffrindiau efo
llawer o’r cwsmeriaid.

Yn Chwefror 1971 dechreuodd ar ei yrfa
gyda Gwasanaeth Ambiwlans Sir
Feirionnydd. Ers pan yr ydwyf fi wedi
adnabod Dewi, roedd ganddo’r ddawn i
fod yn geffyl blaen, yn ôl y dywediad. Ar
ôl ychydig flynyddoedd cafodd
ddyrchafiad arall yn Ddyn Ambiwlans
Blaenllaw (Leading Ambulance Man), ac
yn fuan wedyn cafodd ddyrchafiad yn
Swyddog Trefnu (Planning Office) yn y

Pencadlys yng Nghaernarfon. Ar ôl rhyw
dair blynedd, cafodd Dewi ddigon ar y
trafaelio bob dydd a daeth yn ôl i
Ddolgellau, ac yr oedd hapusach lawer yn
trin cleifion yn yr ambiwlans nag yn y
swyddfa.

Oes oedd rhywun eisiau datrys problem,
newid shifft neu gael diwrnod i ffwrdd,
byddai Dewi wedi ei wneud cyn diwedd y
shifft os oedd yn bosib. Roedd y gorau ei
gymwynas pan fyddai angen, yn enwedig
pan oedd salwch mewn teulu. Roedd o’n
gefn mawr i ni i gyd pan fyddai angen ar
hyd y blynyddoedd.

Gwnaeth Dewi lawer o ffrindiau gyda
phobl yr ardal ac yng Ngwasanaeth
Ambiwlans Gogledd Cymru ar hyd ei yrfa
ac mae hynny wedi dod yn amlwg i’r
teulu yn y dyddiau diwethaf. Roedd yn
gyfnod hapus iawn efo llawer o hwyl a
thynnu coes. Rydw i’n cofio un tro pan
oedd Dewi yn methu cael ei ffôn i weithio.
Ar ôl deialu a deialu a chwythu a diawlio,
aeth ar ei union i’r siop i brynu ffôn
newydd. Y broblem nesa oedd dallt y ffôn
newydd. Ar ôl darllen yr instructions a
thrio a thrio, doedd dim i’w wneud ond ei
adael tan y diwrnod wedyn. Y diwrnod
wedyn roedd y ffôn yn gweithio’n syth. Y
rheswm nad oedd y ddau ffôn yn
gweithio oedd fod y mast yn cael ei
drwsio yn rhywle yn y cyffinie. Wel am
dynnu coes wedyn!

Roedd gan Dewi diddordeb mewn pob
math o chwaraeon, yn enwedig pêl droed,
rygbi a chriced ac roedd yn dda iawn am
chwarae snwcer, darts a thenis bwrdd ac
roedd hefyd yn bysgotwr penigamp.

Roedd Dewi a Gladys a’r teulu, a’u
ffrindiau weithiau yn mynd ar wyliau
dramor, tan y blynyddoedd diwethaf.
Roedd yn sôn yn amal iawn am y
cyfnodau hapus hynny. Roedd Dewi wedi
ffilmio llawer ohonynt, ac yr oedd yn cael
llawer o bleser yn edrych yn ôl.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf roedd
iechyd Dewi wedi dirywio’n arw. Cafodd y
gofal gorau gartref gan Gladys. Ond tua
blwyddyn a hanner yn ôl a’r iechyd yn
gwaethygu, roedd angen mwy o ofal. Yr
unig ateb oedd cael mynd i gartref Gefn
Rodyn, lle roedd cyfleusterau mwy addas
i’r amgylchiadau. Cafodd ofal arbennig
gan y staff. Roeddynt yn hynod garedig
wrtho, a diolchwn am hynny, yn enwedig
dan yr amgylchiadau anodd sydd o’n
cwmpas y dyddiau yma.

Dyma bennill o waith y diweddar
Rheinallt Griffith, Rhyd-y-main ar
achlysur ymddeoliad Dewi yn 2002.

“Hawddamor weithiwr diwyd,
Tri deg o flwyddi maith
O drin a thrafod cleifion
Yn gyson ar y daith.

Boed iti bellach seibiant llwyr
A mawr fwynhad ym mrig yr hwyr.”

Ac fe gafodd lawer o fwynhad am amal
flwyddyn ar ôl ymddeol.

Hoffai Gladys, Richard a Ken ddiolch am
yr holl negeseuon, cardiau a
charedigrwydd a ddangoswyd tuag atynt
yn eu profedigaeth yn y cyfnod anodd
hwn o golli gŵr a thad arbennig iawn.

Diolch i Staff Cefn Rodyn am eu gofal
caredig, i’r Parchedig Tim Webb am
wasanaeth teimladwy ac i Dilwyn Rees a’i
Fab am drefniadau angladdol
proffesiynol.

Emrys Roberts

Hoffem fel darllenwyr Llygad y Dydd
hefyd fynegi ein cydymdeimlad cywiraf a
dwysaf gyda Gladys, Richard a Ken yn eu
profedigaeth.

Mae Cyngor Gwynedd yn
cynnal ymgynghoriad

cyhoeddus ar gynnig i gynyddu’r
Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi
ac Eiddo Gwag Hirdymor i hyd at 100%
ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

Ers Ebrill 2018, mae’r Cyngor wedi
gosod premiwm treth cyngor o 50% ar
yr eiddo yma. Er hynny, mae gwaith
ymchwil a gomisiynwyd gan Gabinet y
Cyngor ar reoli’r defnydd o dai fel
cartrefi gwyliau yn dangos fod
niferoedd yn parhau i gynyddu yn y sir.

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas,
Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd:

“Mae gwaith ymchwil diweddar wedi
dangos fod sefyllfa tai gwyliau yn fater
o argyfwng a bod llawer iawn o bobl
Gwynedd yn ei chael yn agos at
amhosib i gael troed ar y farchnad dai –
i brynu ac i rentu. Y gwir ydi fod
prisiau tai uchel yn sgil y galw am
unedau gwyliau ac ail gartrefi yn
gwthio prisiau ymhell y tu hwnt i afael
pobl leol mewn nifer cynyddol o’n trefi
a phentrefi.

“Mae hawl gan y Cyngor i godi 100% o
bremiwm ail dai ar ail gartrefi ac eiddo
sydd wedi bod yn wag am gyfnod o
amser. Felly rydym yn awyddus i
glywed barn trigolion Gwynedd,
perchnogion ail gartrefi ac eiddo sydd
wedi bod yn wag am gyfnod ar y ffordd
ymlaen.”

Mae’r cyfnod ymgynghori ar agor tan 1
Chwefror 2021. I gymryd rhan, ewch i:
www.gwynedd.llyw.cymru/Ymgynghor
iadPremiwm neu am gopi papur,
ffoniwch 01766 771000.

Teyrnged i'r diweddar Dewi Ellis, Gwern Fedw, Dolgellau

Ymgynghori ar godi premiwm
treth cyngor ar ail gartrefi
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Difyrion Digidol gyda Deian ap Rhisiart

Oedfaon

Blwyddyn newydd dda i chi. Wrth i ni brofi
cyfnod clo arall yng Nghymru, gyda

chyfyngiadau teithio yn ein cadw i'r filltir sgwâr, a
chan ei bod hi’n fis Ionawr, pan fyddwn ni’n
tueddu i wneud addunedau i gadw’n iach,
meddyliais y byddai'n amserol trafod gwefannau
ac apiau sy’n denu pobl i'r awyr agored ac i
werthfawrogi byd natur.

Cofiwch nad oes raid dringo mynydd neu gerdded mewn
coedwig law Geltaidd i ganfod bywyd gwyllt, mae llawer i’w
ddarganfod ar garreg eich drws, boed yn forgrug neu'n robin
goch. Hyd yn oed os ydych yn byw ynghanol dinas, mae natur o
fewn tafliad carreg i chi. Mae ymchwil yn dangos fod gweld
gwyrddni a natur yn llesol i'n iechyd meddwl a chorfforol ac
mae gwir angen hynny pan ydym yn byw mewn cyfnod clo.

Y gred arferol yw fod technoleg yn eich rhwystro rhag mynd i
gael awyr iach, ond i'r gwrthwyneb, mae'n gallu hwyluso a
thanio'ch diddordeb mewn byd natur. Mae defnyddio Google
Maps yn ffordd dda o ddechrau arni er mwyn i chi greu
llwybrau a chynllunio a darganfod lleoliadau o ddiddordeb. Mae
posib chwilota a phori trwy'r wefan
https://www.google.com/maps/

Gallwch fynd ymhellach a chael blas ar y golygfeydd sy'n rhan
o'ch dewis daith trwy Google Streetview, mae hwn i'w gael ar
waelod y map, fel dyn bach. Er mwyn ei agor, mae angen
llusgo'r dyn i'r lleoliad o'ch dewis – mae’n cerdded i ben Yr
Wyddfa hyd yn oed! Gellir defnyddio hwn ar liniadur, ffôn clyfar
neu dabled/llechen electronig. Ond mae apiau ar gael sy’n
ddefnyddiol tu hwnt ar gyfer adnabod bywyd gwyllt, heb i chi
orfod mynd yn bell. Mae Seek gan INaturalist yn eich helpu i
adnabod bywyd gwyllt o’ch cwmpas, o’r adar yn yr awyr i’r
madarch wrth eich traed, ac mae’n gweithio’n gymharol dda.
Sut mae’r apiau hyn yn gweithio? Agorwch yr ap a thrwy
bwyso’r symbol lens, bydd hwnnw wedyn yn agor y camera ar
eich ffôn. Anelwch y camera at y gwrthrych dan sylw gan dynnu

ei lun. Wedyn, mi fydd yr ap yn
mynd ati i'w adnabod – rhowch
funud iddo. Ond cofiwch fod diffyg
signal yn gallu effeithio ar hyn!

Mae yna apiau eraill defnyddiol, un
sydd yn rhaid talu amdano ydi
"PictureThis'' – mae'n dilyn yr un
egwyddor â'r apiau y crybwyllais
ynghynt. Arbenigedd yr ap hwn yw adnabod planhigion ac
mae’n gywir iawn.

Mi ydw i’n gwneud defnydd da o apiau sy’n perthyn i’r un teulu
sef ap Tree Id, Mushroom Id a Bird Id – eu pwrpas yw rhoi
canllaw gwybodaeth i chi. Ar Bird Id mae posib gwrando ar
recordiad o drydar yr aderyn, lle ceir disgrifiad ohono – mae’r
ap yn adnodd addysgol gwych i bob oed.

Yr adnodd pwysicaf o’r holl adnoddau sydd ar gael yw grŵp
Cymuned Llên Natur ar Facebook. Wrth gwrs, dyma’r ffordd
orau bosib i drafod byd natur gydag eraill, dysgu, cymharu,
rhannu lluniau, gofyn cwestiynau i arbenigwyr, a hynny trwy
gyfrwng y Gymraeg. Mae’n werth bod yn rhan o’r Gymuned os
oes gennych ddiddordeb yn y maes.
(https://www.llennatur.cymru/ neu
https://www.facebook.com/llennaturcymru ). Os ydych chi
hefyd yn wrandawr ffyddlon o raglen Galwad Cynnar ar BBC
Radio Cymru ar foreau Sadwrn fel ydw i, mae’r rhaglen wedi
dechrau grẃp i rannu lluniau. Chwiliwch am grẃp Galwad
Cynnar yn y lle chwilio ar Facebook. Gobeithio y bydd yr apiau
a’r gwefannau uchod yn ddefnyddiol er mwyn gwerthfawrogi
byd natur gerllaw. Rhowch dro arnynt a mwynhewch.

Os ydych chi’n rhan o fudiad neu mewn oed ac angen cymorth
digidol, mae
croeso i chi
ebostio
Cymunedau.Digi
dol@wales.coop
.

Gofalaeth Eglwysi Annibynwyr Dinas
Mawddwy, Dolgellau a Llanelltyd

Oherwydd pryderon am ledaeniad firws
Cofid-19 ac er mwyn lles a diogelwch
aelodau a chyfeillion, mae pob
gwasanaeth yn addoldai'r Ofalaeth wedi
ei ohirio am gyfnod amhenodol.
Gweithredir trefniadau amgen. Mae
adnod y dydd, myfyrdodau a
gwasanaethau byr i'w gweld ar dudalen
Facebook yr Ofalaeth. Pan fo angen
cymorth ymarferol neu ysbrydol,
cysylltwch gyda'r Gweinidog, 01678
540545. Ni chynhelir oedfaon yng
Nghapel y Tabernacl; Capel Coffa
Llanelltyd, Bethesda, Llanymawddwy;
Bethsaida, Mallwyd; Ebeneser, Dinas
Mawddwy .

Oedfaon yn Salem, Dolgellau
31 Ionawr: Y Bnr. Andrew Settatree, Caeathro
10.00 - Oedfa drwy gyfrwng Zoom

14 Chwefror: Y Bnr. Edward Morus Jones,
Llangristiolus 10.00 - Oedfa drwy gyfrwng
Zoom

28 Chwefror: Y Parchedig Eric Greene, YBala

10.00 - Oedfa drwy gyfrwng Zoom

Pe baech yn dymuno derbyn gwahoddiad i
ymuno yn yr oedfaon Zoom, anfonwch
ebost i: dwyryd@gmail.com

Cyfarfodydd y Crynwyr
Parhau i addoli dros Zoom mae Crynwyr
Dolgellau. Er mwyn ymuno, cysylltwch
gyda Sue Shreeve 01341 422635,
sueshreeve28@gmail.com.

Yr Eglwys yng Nghymru– Ardal
Weinidogaeth Bro Cymer

Nifer cyfyngedig o wasanaethau yn unig a
gynhelir yn ystod misoedd Ionawr a
Chwefror, a hynny er diogelwch i bawb yn
ystod y cyfnod anodd hwn. Hefyd,
oherwydd yr angen i gadw pellter,
uchafswm o 20 sy’n cael addoli yn S.Fair, 9
yn S.Machreth ac 8 yn S. Illtud (mae cwpl
neu deulu yn cyfrif fel 1). Rhaid i bawb
wisgo gorchudd wyneb, a gofynnir i chi
beidio â dod os bydd gennych unrhyw
symptomau Cofid 19, os ydych wedi cael
canlyniad prawf cadarnhaol, os ydych
wedi cael cyswllt yn ystod y pythefnos
diwethaf ag unrhyw un mae Cofid 19

arnynt, neu os ydych i fod yn hunan-
ynysu.

S.Fair, Dolgellau (dwyieithog)
31.01.21 – Ystwyll 4 (neu Cyflwyno Crist) – 10
y.b. y Gair a Chymun

14.02.21 – Sul o flaen y Grawys / Sul y
Gweddnewidiad - 10 y.b. y Gair a Chymun

17.02.21 – Mercher Lludw – i’w gadarnhau

S.Illtud, Llanelltyd (dwyieithog)
24.01.21 – Ystwyll 3 - 11.30 y.b. y Gair a
Chymun

07.02.21 – 2il cyn y Grawys - Sul y Cread -
11.30 y.b. y Gair a Chymun

17.02.21 – Mercher Lludw – i’w gadarnhau

S.Machreth, Llanfachreth (Cymraeg
yn bennaf)
24.01.21 – Ystwyll 3 - 3 y.h. y Gair a Chymun

07.02.21 – 2il cyn y Grawys - Sul y Cread - 3
y.h. y Gair a Chymun

17.02.21 – Mercher Lludw – i’w gadarnhau
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Newyddion Syrjeri Caerffynnon
Wel dyma ni wedi cyrraedd 2021, a tybed be

ddaw i ni y flwyddyn hon? Beth bynnag a
ddaw, dymunwn flwyddyn lawer gwell i chi, a
gobeithio y cawn ni yn y Syrjeri fod yn rhan o
wireddu hynny i chi.

Cofiwch y medrwch gysylltu gyda’r Syrjeri 24 awr y dydd gyda'n
system e-Consult, ac rydym yn eich annog i’w defnyddio. Os
ydych chi'n teimlo'n sâl, neu os oes gennych chi gais ar gyfer y
Syrjeri e.e. llythyr gan y Meddyg, mae'n bosib cychwyn eConsult
ar-lein yn rhad ac am ddim ar “Patients.econsult.health” neu ar
ein gwefan www.dolgellaudoctors.org. Dewiswch yr adran sy'n
berthnasol i'ch cais. Cyflwynwch eConsult i'r Syrjeri. 'Rydym yn
arolygu pob eConsult a gyflwynir i'r Syrjeri, ac os bydd angen
apwyntiad arnoch ar ôl eich ymgynghoriad, byddwn yn cysylltu
gyda chi. Cyflwynwyd y gwasanaeth hwn yn ôl ym mis Mawrth,
ac mae wedi profi i fod yn boblogaidd iawn. Yn anffodus dim
ond trwy gyfrwng y Saesneg y mae'r gwasanaeth ar gael ar hyn
o bryd, ond rydym yn gwneud pob ymdrech i’w gael drwy
gyfrwng y Gymraeg yn 2021.

Nodwch, er diogelwch, ni fyddwn yn derbyn ceisiadau am
feddyginiaeth dros y ffôn – Bydd angen i chi gysylltu gyda'r
Syrjeri drwy Fy Iechyd Ar Lein, e-Consult, ebost
enquiries.w94036@wales.nhs.uk, nodyn drwy'r drws, neu
ffonio'r fferyllfa yn y dref.

Boots a Rowlands
Os digwydd i un ohonoch fynd yn sâl gyda mân anhwylderau
e.e. annwyd, peswch, cyfog, dolur rhydd neu anhwylderau’r
croen, mae’r ddwy fferyllfa yn parhau i gynnig gwasanaeth, lle
gallwch gael eich gweld gan fferyllydd, drwy apwyntiad. Mae
hyn yn arbed yr angen i weld y Meddyg. Mae'r gwasanaeth hwn
yn amhrisiadwy, ond yn anffodus nid yw'n cael ei ddefnyddio
i’w lawn botensial. Gan fod y Syrjeri yn dal i weithio o dan
amgylchiadau Cofid rydym yn eich annog fel cleifion i wneud
defnydd llawn ohono, gan bod yna beryg y bydd y gwasanaeth
yn cael ei ddileu.

Ysbyty Dolgellau
Mae Adran Mân Anafiadau a'r gwasanaeth Pelydr X yn yr Ysbyty
yn dal ar gau. Os cewch chi ddamwain, bydd angen i chi fynd i Ysbyty
Alltwen, Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Maelor neu Ysbyty Bronglais.

Pigiadau'r Ffliw a'r Eryr
Ers mis Medi rydym wedi bod yn brysur iawn gyda chlinigau
pigiadau ffliw, ac ers mis Rhagfyr mae pawb sydd dros 50 oed
yn cael cynnig brechiad yn rhad ac am ddim. Rydym yn
siomedig yn y nifer sydd wedi cymryd mantais o’r brechiad.
Rydym yn eich annog i dderbyn y brechiad, ac yn gofyn i chi
gysylltu gyda'r Syrjeri mor fuan â phosib i wneud apwyntiad.
Mae digon o frechiadau ar gael, ac er hwylustod i bobl sydd yn
gweithio, rydym yn cynnal clinigau hyd at 6.20 yr hwyr, a hynny
ddwy waith yr wythnos. Os nad ydych wedi cael galwad ffôn
gennym, cysylltwch â ni heddiw ar 01341 422 431. Mae hyn
hefyd yn wir am rai cleifion dros 65 oed, merched beichiog a
chleifion iau sydd yn dioddef o anhwylderau eraill.

Rydym yn parhau i gynnig apwyntiadau ar gyfer brechlynnau'r
Eryr os ydych chi rhwng 70 a 79 oed, neu i unigolion sydd wedi
cyrraedd 80 oed yn ystod y pandemig, ac wedi colli’r cyfle i gael
brechiad. Os yw hyn yn rhywbeth yr hoffech ei ystyried,
ffoniwch y practis a gofyn am apwyntiad ffôn gyda'r nyrs.

Coronafirws
Mae’r achosion cynyddol yn creu pryder a chur pen i ni yna yn y
Syrjeri, ond hyd yma nid oes gennym unrhyw wybodaeth pryd y
byddwn yn derbyn cyflenwad er mwyn dechrau ar y brechiadau.
Ein dymuniad yw cael canolfan yn Nolgellau i weithredu’r
brechiadau, yn hytrach nag yn y Syrjeri. Hyd yn hyn, nid yw’r
Bwrdd Iechyd wedi cyflwyno unrhyw wybodaeth i ni.

Yn y cyfamser, ceisiwch gadw at y rheolau a chadwch eich hun
yn saff, gan obeithio y byddwn yn gallu cynnig newyddion da i
chi erbyn eich rhifyn nesaf.

Seland Newydd
Anfonwn ein cofion a’n
dymuniadau gorau at Dafydd
Owain Roberts, Esgairgawr,
sydd wedi teithio i Seland
Newydd ar gyfer y tymor
cneifio. Bu’n rhaid i Dafydd a’i
dri chyfaill, sy’n cynnwys Elis
Smith o Ddolgellau, gael
prawf Cofid negyddol cyn
hedfan i Aukland ddiwedd
mis Rhagfyr. Wedyn, bu’n
rhaid iddynt hunan-ynysu am
bythefnos cyn mynd ymlaen i
Napier i gneifio, gan ymuno
ag Ioan Williams,
Llanymawddwy, a aeth
drosodd i Seland Newydd cyn
y Nadolig. Bwriad Dafydd yw
dod adref mewn pryd i helpu
gyda’r wyna.

Cofid‐19
Trist oedd deall i Siôn Emlyn
Williams-Jones, Bryn Derw,
dreulio’r Nadolig ar wahân
i’w deulu gan iddo brofi’n
bositif am y firws. Rydym yn
falch ei fod bellach wedi
gwella ac nad oes aelod arall
o’r teulu wedi dal yr aflwydd.

Profedigaeth
Gyda thristwch y cofnodir
marwolaeth Peter Nurse,
Bryn Gwern, a fu farw ar y
seithfed o Ragfyr.
Cydymdeimlwn â’i weddw,
Hilary, ac â’i feibion, Harvey a
Richard, a’u teuluoedd.

RHYD‐Y‐MAIN
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Gair o ddiolch am fywyd Buckley Wyn Jones
Peredur Jenkins sy'n edrych yn ôl ar fywyd a chyfeillgarwch oes
Buckley Wyn Jones a hunodd 17 Rhagfyr 2020.

Ganwyd Buckley Wyn ar yr ugeinfed o Hydref
1935, yn un o deulu Bronwylfa, Penucha’r

Dre. Ar ôl gadael yr ysgol ymunodd Buck â’r Llu
Awyr i wneud ei wasanaeth gorfodol a threuliodd
lawer o’i amser yn y Dwyrain Canol.

Yn y cyfnod hwnnw fe gafodd Buck ei ddenu gan y môr ac ar ôl
dwy flynedd yn yr awyrlu, fe ymunodd â’r llynges fasnachol pan
gafodd gyfle i fwynhau bywyd morwr yn gweithio a theithio’r
byd – mwynhad a fu'n sylfaen i lawer o deithiau morwrol
cofiadwy y cafodd ef a Brenda yn eu hamser pleser drwy gydol
eu priodas.

Ond daeth tro ar fyd pan ddaeth Brenda Parry i ddysgu
Cymraeg yn ysgol Dr Williams yn 1955. Erbyn hyn ‘roedd Buck
wedi dechrau gweithio gydag Arthur Pugh – adeiladwr lleol a
dyna lle ddatblygodd fel saer crefftus iawn. ‘Doedd dim rhyfedd
i Buck gwympo mewn cariad gyda Brenda wrth iddi ei swyno
drwy agor ei orwelion i lenyddiaeth Cymru – maes tra
gwahanol i’r glaslanc na chymerodd lawer o sylw o'i yrfa yn yr
ysgol, fel llawer un ohonom!

Priododd Buck a Brenda ar y pumed o Awst 1961 ac ymgartrefu
yng Nghefncoed, Llyn Penmaen, a dyma pryd ddechreuodd y
cyfeillgarwch a fu rhyngom drwy gydol ein hoes. Dyma’r cyfnod
pan ddaeth criw at ei gilydd i ffurfio Clwb Rygbi yn swyddogol
yn Nolgellau, a’i enwi'n ‘Dolgellau Old Grammarians RFC’ -
anodd coelio fod gwerin Dolgellau mor falch o’u haddysg
ddiffygiol mewn cyfundrefn addysg Seisnig. ‘Roedd cymdeithas
y tîm rygbi yn un fywiog iawn, yn adlewyrchu bywyd gobeithiol
chwedegau'r ganrif ddiwethaf. Wrth edrych yn ôl ‘roedd
cymdeithas y Llew Aur yn llawer mwy diddorol yn hytrach na
datblygu ein sgiliau rygbi. Rhaid cofio ‘roedd sylfaen gadarn i’r
tîm gyda rheng flaen Dolgellau yn drech na’u gwrthwynebwyr
yn aml iawn – Phil Edwards, Dafydd Parry a Buckley Wyn. ‘Dw
i'n siŵr fod hen drafod yn yr arall fyd!! Cofiwch ‘roedd sawl hen
ben yn gefn i’r rhai ifainc ohonom oedd yn y tîm - John Bwtchar,
Wyn Meredith, Harry Walker, William Hugh, Jimmy Pantyrodyn,
Geraint Evans, y brodyr Elfyn, Gareth a William Tyddyn Bach,
Dafydd Thomas, y brodyr Gwyn ac Idris o Ddinas Mawddwy
heb anghofio'r actor enwog a chyfaill pob dyfarnwr - Jo Llwyn.
Dyma rai o’r cewri a sefydlodd y tîm rygbi.

Pan ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i’r Bala yn Awst 1967
ffurfiwyd Cwmni Drama Meirionnydd –chwi gofiwch nifer o’r
actorion o Ddolgellau a’r cylch –Kitty James, Dr Owen,
Gwenfron Hughes, Maldwyn Edwards, Brenda Wyn a Dyfrig
Siencyn (ifanc) yn cymryd rhan. Dyma gyfle i Buck arddangos ei
sgiliau fel saer a bu'n gyfrifol am adeiladu set y ddrama ‘Yn Iach
o’r Dŵr’. Fe dynnodd y set, (ond dim un o’r actorion !) sylw
aelodau o Gwmni Theatr ac
Opera Cymru. Gofynnwyd i
Buck ymuno gyda’r Theatr
Genedlaethol i greu setiau yn
eu gweithdy yng Nghaerdydd
ac i ffwrdd ag o a Brenda i
Gaerdydd i weithio. Dyma
gyfle am yrfa newydd yn
defnyddio ei sgiliau fel saer
crefftus. ‘Roedd y diddordeb
yn y bêl hirgron yn parhau a
bu'n aelod brwdfrydig o Glwb
Rygbi Cymry Caerdydd.

‘Roedd y saithdegau yn gyfnod
o fentro ac yn 1973

penderfynodd Buck a Brenda ddychwelyd i Fethesda, sef cartref
Brenda. Agorodd Buck siop ddillad dynion ar y Stryd Fawr- eto
fe ddaeth ei sgiliau fel saer i ddefnyddio tâp mesur yn
ddefnyddiol!. ‘Doedd y theatr ddim yn bell o galon Buck a thra’n
rhedeg y siop bu yn gweithio gyda Theatr Bara Caws yn eu
gweithdy ym Mangor. Mae teyrnged i waith Buck yn y cyfnod
hwn ar Facebook, sydd yn werth ei ddarllen.

Daeth yr ysfa i sefydlu tîm rygbi yn ei fro fabwysiedig ac eto
gwelwyd Buck yn bwrw iddi i fod yn un o sylfaenwyr Clwb
Rygbi Bethesda. Oes yna unrhyw un yng Nghymru wedi bod yn
rhan o sefydlu dau dîm rygbi mewn gwahanol ardaloedd yng
Nghymru? Dolgellau a Bethesda-- dipyn o record!

Bu’n brysur iawn yn y cyfnod hwn yn adeiladu cartref newydd
ysblennydd i Brenda ac yntau—Cae Derwen, Pen y Bronnydd,
Tregarth a dyma lle treuliodd y ddau eu hamser yn mwynhau
eu hymddeoliad ac yn teithio. ‘Roedd garej sylweddol yng
Nghae Derwen. Yn fuan ar ôl symud i mewn, sylweddolodd
Brenda fod y ceir yn cael eu gadael o flaen y tŷ. Roedd Buck
wedi trawsnewid y garej yn weithdy a dyma lle datblygodd ei
sgiliau fel turniwr. ‘Roedd Buck yn naturiaethwr o fri a
threuliodd oriau o’i amser hamdden yn tynnu lluniau o natur a
chofnodi hynt a helynt byd yr adar. Un o’i hoff safleoedd lle
treuliodd llawer o amser gyda’i gyd naturiaethwyr oedd y foryd
lle mae’r afon Ogwen yn ymuno gyda’r Fenai.

Yn y cyfnod hwn bu Buck a Brenda'n treulio oriau'n wythnosol
yn gwarchod gweilch y pysgod (ospreys) yng nghanolfan y
gweilch yn Aberglaslyn. ‘Roedd y tîm yno yn gwerthfawrogi
gwybodaeth Buck ac fe’i dewiswyd i roi modrwy ar un o’r
cywion – anrhydedd a roddwyd i un yn unig o’r gwirfoddolwyr
yn flynyddol.

Parhaodd ein cyfeillgarwch drwy ei fywyd – mwynhau gwyliau
yn yr Iwerddon, sgïo ym Mwlgaria a nifer o deithiau yn dod i
adnabod Cymru heb sôn am y tripiau rygbi i ddilyn Cymru!
Cofiaf gyfnewid profiadau di-ri, y dadlau coeth dros beint neu
ddau a’r un ohonon ein dau yn ildio.

Cyfaill go iawn, Cymro cadarn, Crefftwr medrus, Naturiaethwr o
fri, Tad Bedydd i Catrin a gŵr gofalus a chariadus iawn i Brenda.

Peredur Jenkins

Gorfodwyd canslo gymaint o ddigwyddiadau
yn 2020 ac felly hefyd Sesiwn Fawr

Dolgellau. Serch hynny, fe ddarlledwyd ‘Sesiwn
Ar Lein’ nôl ym mis Gorffennaf a welwyd 36,000
o weithiau ar y we! Sbardunodd y llwyddiant
hwnnw i’r trefnwyr fynd ati i gynnig anrheg
Nadolig i’w dilynwyr.

Ar Noswyl Nadolig, trwy dudalen Facebook y Sesiwn Fawr ac
ar wefan Am Bob Dim www.amam.cymru, darlledwyd Sesiwn
‘Dolig. Os fethoch chi’r darllediad yng nghanol prysurdeb yn
Nadolig, peidiwch â phoeni gan fod y rhaglen yn parhau i fod
ar gael ar y llwyfannau uchod. Gallwch fwynhau ychydig o flas
y Plygain ynghyd â pherfformiadau gwych gan Bwncath, Plu a
Gwilym Bowen Rhys.

“Rydan ni’n mawr obeithio y bydd pethau wedi gwella ac y
byddwn yn gallu cynnal Sesiwn Fawr yn 2021, ond mae
llwyddiant y darlledu ar lein wedi gwneud i ni ystyried y
gallai hyn fod yn rhan o ddatblygiadau’r dyfodol. Wedi’r cyfan,
mae’n agor y Sesiwn Fawr i gynulleidfa llawer mwy,” meddai
un o’r trefnwyr.

Sesiwn 'Dolig
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Loteri Chwaraeon a Chymuned Dolgellau
Mae’r Gronfa Lotto leol wedi cwblhau rownd arall o
werthiannau. Mae’n cefnogi chwe chlwb chwaraeon yma yn
Nolgellau, sef y clybiau criced, golff, gymnasteg, pêl droed, pêl
rwyd a rygbi, ac maen nhw i gyd yn ddiolchgar dros ben am y
gefnogaeth maent wedi ei dderbyn hyd yma.

Cyn i’r elw gael ei drosglwyddo i’r clybiau o ddewis y sawl sydd
yn prynu'r tocynnau, mae 10% o’r elw yn cael ei gadw'n ôl ar gyfer
‘Cronfa Chwaraeon a Chymuned Dolgellau.' Mae’r gronfa yma ar
gael i fentrau lleol cymwys wneud cais am gymorth. Er enghraifft,
cyfrannwyd £150 i Gefn Rodyn er mwyn prynu cloc dementia.

Gallwch gysylltu trwy dudalen y Loteri ar ‘Facebook’ neu
dudalennau'r clybiau hynny sydd wedi elwa hyd yma.

Cyllid Co‐Op Dolgellau
Mae’r Clwb Pêl droed yn ddiolchgar dros ben am y cymorth
ariannol maent wedi ei dderbyn gan Gronfa Gymunedol y Co-Op
yn Nolgellau. Maent wedi defnyddio'r cyfraniad tuag at gost y
ffens o gwmpas y maes chwarae.

Mae’r ffens wedi bod yn
hanfodol ar gyfer diogelu
wyneb y cae chwarae yn
ogystal â’r asedau mae
gwirfoddolwyr y clwb wedi
gweithio mor galed i’w
datblygu. Mae'r ffens yn gam
arall tuag at gyrraedd meini
prawf haen lefel 3 ar gyfer
meysydd chwarae o dan
reolaeth Gymdeithas Pêl
Droed Cymru.

Dymuna'r Clwb ddiolch i’r
sawl sydd yn siopa yn y Co-Op
ac am ddewis cefnogi'r clwb, ac wrth gwrs i’r Co-Op ei hun am ei
haelioni. Llun: Glyn Roberts o Glwb pêl droed Dolgellau gyda siec
gan y Co-Op Glyn Roberts.

'Huddle'?
Tybed oes unrhyw un yn awyddus i arwain pêl droed i ferched
yn ardal Dolgellau?

A all y Clwb wneud Dolgellau yn ganolfan ar gyfer ‘Huddle’?
(Crewyd ‘Huddle’ ym mis Medi 2019, ac mae'n anelu i gyflwyno'r
gamp i ferched 5-12 oed mewn dull hamddenol a hwyliog a
sicrhau bod eu profiadau yn rhai cadarnhaol o’r cychwyn).

Arweinir 'Huddle' gan glybiau sydd eisiau gweld twf yn y nifer o
ferched sydd yn chwarae pêl droed yn eu cymunedau lleol.

Bydd y merched yn gwneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau pêl
droed a magu hyder trwy wneud yr ymarferion. Eisoes, mae
dros 500 o ferched wedi cychwyn arni yng Nghymru a doedd y
mwyafrif erioed wedi chwarae pêl droed o’r blaen. Os oes
ddiddordeb gennych mewn datblygu ‘Huddle’ yma yn Nolgellau,

cysylltwch gyda'r Clwb am ragor o
fanylion. Bydd y Clwb yn fodlon talu
am unrhyw gyrsiau angenrheidiol.

Clybman Clwb Pêl Droed Dolgellau
Ymddiheuriad i Sion James am ei
hepgor o enwau enillwyr gwobrwyo
blynyddol y Clwb. Mae Sion yn
gwneud gwaith clodwiw yn y Clwb ac
yn llawn haeddu cael ei enwi yn
Llygad y Dydd!

Stephen Parry

CLWB PÊL‐DROED DOLGELLAU
Mae’r byd chwaraeon wedi cael ergyd galed iawn yng
Nghymru a thrwy‘r byd ers i Cofid 19 fynd ar grwydr a
chystadlaethau ar lefel leol, cenedlaethol a rhyng-genedlaethol
wedi gorfod cael eu gohirio. Mae ansicrwydd am y Gemau
Olympaidd ond, mae un gêm wedi llwyddo i gynnal
cystadleuaeth pencampwr y byd. Cymro oedd y pencampwr, a
Dartiau oedd y gêm.

Mae gan Ddolgellau ei harwr hefyd yn y maes hwn gan i
Martin Phillips serennu yng nghystadleuaeth dartiau BDO y
byd a gwneud yn ardderchog gan gyrraedd y rownd gyn-
derfynol yn 2010 ac 2011, pryd y collodd o 6-4 yn erbyn
Martin Adams (enillydd y flwyddyn honno). Mae Martin
Phillips wedi ennill ambell i dwrnament, gan gynnwys y World
Masters yn 2014.

Mae traddodiad Dartiau yn Nolgellau yn parhau'n fyw ac iach
er gwaethaf y pandemig, ac mae’n siŵr bod Cymro wedi ennill
pencampwriaeth y byd wedi rhoi hwb i’r diddordeb yn lleol.
Mae Dylan Evans (Penrhiw) yn chwarae'r gamp ac wedi
chwarae i wahanol dimau lleol ers 1985 ac wedi llwyddo i
lenwi llond cwpwrdd o darianau a chwpanau dros y
blynyddoedd, gan herio Martin Phillips yn aml. Mae Dylan yn
‘ei chanol hi’ ac yn gwybod am y chwaraewyr hynny sy’n
disgleirio ar unrhyw lefel. Pwy well felly i’w holi am y Cymro a
ddaeth yn bencampwr y byd ddechrau’r flwyddyn yma? Dyma
oedd gan Dylan i'w ddweud:

Pleser yw clodfori Cymro a fu’n chwaraewr Rygbi ar lefel
rhanbarthol, wedi iddo ennill y bencampwriaeth byd eang
mewn dartiau yn ddiweddar.

Adnabyddir Gerwyn Price yn y byd dartiau fel “The Iceman”. Yn
dilyn ei fuddugoliaeth, mae wedi llwyddo i sicrhau bod safle
Michael Van Gerwen o fod yn rhif 1 yn y byd am 7 mlynedd yn
olynol wedi’i chwalu, gan gofio mai dim ond saith mlynedd yn ôl
y dechreuodd Gerwyn Price chwarae dartiau. Mae hyn yn gamp
anhygoel mewn cyn lleied o amser. Ym mis Ionawr 2014, cafodd
Gerwyn gyfle i fynychu ysgol arbennig i gymhwyso a chael y
fraint o gymryd rhan yng nghystadlaethau PDC.

Yn 35 mlwydd oed o Markham, sef pentref bach ger Caerffili yng
nghymoedd y De, llwyddodd Gerwyn i ennill y ‘Grand Slam’ yn
2018 a 2019 – gan lwyddo wedyn i gipio pencampwriaeth
World Cup of Darts ar y cyd hefo Jonny Clayton ym mis
Tachwedd 2020. Ei obaith yw y bydd wedi ysgogi pobl ifanc i
fentro a gweld bod unrhyw beth yn bosib, ond i chi
ddyfalbarhau.

Yn ystod ei yrfa fer fel chwaraewr dartiau, mae wedi ennill nifer
fawr o gystadlaethau ac yn wir wedi ennill swm anhygoel o £1.3
miliwn yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. Yn y rownd derfynol,
curodd Gary Anderson 7-3 ym Mhencampwriaeth y Byd gan ennill
gwobr anferthol o £0.5m! Cyflwynodd Price ei fuddugoliaeth fel
teyrnged i’w ddiweddar fam.

Mawr yw’r parch iddo. Pan ddaw cyfle i’r gêm gael ei
chwarae'n lleol eto, mae angen pobl fel Dylan i ysbrydoli ac
ysgogi pobl ifanc. Ac fel mae Gerwyn Price yn ei ddweud- mae
unrhyw rhywbeth yn bosib, ond i chi roi o'ch gorau iddo.

DARTIAU
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Bydd rhai ohonoch yn cofio gweld llun o blasdy
Nannau ar dudalen flaen rhifyn 23 (Medi

2020) o Llygad y Dydd gyda’r pennawd ‘Mieri lle
bu mawredd’.

Merfyn Tomos oedd awdur yr erthygl oedd yn cydfynd â’r llun
ac yntau, fel hanesydd lleol sy’n gyfrifol am y golofn boblogaidd
‘Dwyn i Gof ’ a geir yn fisol yn ein papur. Cafwyd hanes y plasdy
nodedig yma yn yr erthygl. (Os nad ydi’r copi o’r rhifyn gennych
gallwch ei darllen drwy fynd ar y we a chwilio ar wefan
‘bro360.cymru’). Dyma oedd paragraff olaf Merfyn yn yr
erthygl:

"Trist yw gweld yr hen dŷ, sydd â chymaint o hanes yn perthyn
iddo yn prysur ddirywio erbyn hyn. Yn anffodus, ofnaf na fydd
yn hir cyn bod geiriau cwpled ‘Ieuan Brydydd Hir’ am Lys Ifor
Hael yn taro tant:
‘Drain ac ysgall mall a’i medd
Mieri lle bu mawredd."

Gwir y gair. I’r rhai ohonoch sydd wedi
cerdded llwybr Moel Offrwm yn
ddiweddar, byddwch wedi gweld
Nannau yn gymharol agos. Fyddai hi
ddim yn syndod i neb petai'r plasdy heb
do cyn bo hir. Cafwyd ymateb gan
Awdurdod y Parc Cenedlaethol Eryri
wedi i Llygad y Dydd fynegi'r pryder
lleol fis Medi 2020. Mae eu datganiad
llawn (a gyhoeddwyd yn rhifyn 23 ) yn
gorffen gyda’r geiriau canlynol:

“Ynghlwm â pherchnogaeth adeilad
rhestredig mor hanesyddol, sydd â
chymaint o arwyddocâd yn hanes ardal
Dolgellau, mae’n ddyletswydd moesol i
sicrhau bod yr adeilad yn cael ei
ddiogelu ar gyfer y dyfodol."

Cysylltodd Llygad y Dydd â Cadw hefyd, sef gwasanaeth
amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru i rannu ein
pryderon.

Mae peirianwaith llywodraethol weithiau yn troi yn araf ond
gallwn groesawu'r datganiad a dderbyniwyd gan Swyddog
Cyfathrebu Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri rai dyddiau cyn
y Nadolig, gyda’r datblygiad canlynol:

“Yn dilyn y diweddariad diwethaf i bapur Llygad y Dydd, mae
Swyddogion cynllunio Awdurdod y Parc wedi llwyddo i wneud
cyswllt gyda pherchennog Nannau, a’n hysbysodd ei fod yn
bwriadu ymgymryd â’r gwaith atgyweirio dros dro ar y to nes
bydd yn gallu ymweld er mwyn asesu graddau’r gwaith sydd ei
angen er mwyn diogelu Nannau. Hyd yma, nid oes unrhyw
atgyweirio wedi ei gyflawni ac fe gysylltwyd gyda’r perchennog
eto er mwyn pwysleisio difrifoldeb y sefyllfa. Yn y cyfamser,
mae ein Swyddogion Cynllunio wedi trefnu i gwrdd â
swyddogion o CADW yn y flwyddyn newydd er mwyn trafod yr
opsiynau posib er mwyn diogelu‘r tirnod arbennig hwn.”

Gobeithio felly bydd Llygad y Dydd yn gallu
rhannu newyddion ychydig mwy gobeithiol am
ddyfodol adeilad sy’n rhan o’n hanes. Meddai
Merfyn Tomos,

‘Yn 1986, cyhoeddodd Thomas Lloyd arolwg o’r
hyn a galwai Edward Llwyd yn ‘dai cyfrifol’,
hynny yw, tai hanesyddol oedd naill ai wedi’u
dymchwel neu mewn perygl o ddiflannu ers
troad y ganrif. Mae’r nifer yn frawychus. Yn
achos Plas Nannau, rwyf yn croesawu’r
datblygiad diweddaraf a diolch am ymdrechion
Llygad y Dydd. Mae’n amlwg fod trafodaethau
adeiladol ar y gweill. Mawr obeithiaf y bydd hyn
yn arwain at ddatrysiad i’r sefyllfa drist sydd
ohoni, er yn anffodus, mae angen gweithredu ar
fyrder’.

Ymdrechion i ddiogelu plasdy Nannau

Llanfachreth Hudolus!

PARTI EIDDON 1963
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Llun: diolch i Awel Jones
Diolch i Iola Williams a dynnodd y llun hwn.




