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Pobl a Phethe Ysgolion ChwaraeonLlyfrau

tud 3 tud 4 / 9 tud 10 tud 12

Bu nifer o ddisgyblion ysgol a myfyrwyr o ardal Papur Pawb yn 
protestio’n ddiweddar yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Prydain i 

o bleidleisiau myfyrwryr yn yr Etholiad Cyffredinol trwy addo peidio 

gwaith adolygu ar y stryd er mwyn dangos fod addysg yn rhywbeth a 

BUDDUGOLIAETH

Llywodaeth Cymru yn ddigon dewr i fynd yn groes i’r hyn sydd yn 

Côr Ysgol Tal-y-bont yn diddanu’r dorf yn ystod seremoni Cynnau Goleuad-
au Ceulanamaesmawr. Ewch i dudalen 7 am yr hanes yn llawn. 

Dathlu Cynnau Goleuadau Tal-y-bont

tud 7

Trefn Casglu Sbwriel Newydd

Mae Cyngor Ceredigion wedi mabwysiadu trefn newydd o gasglu gwastraff 
cartref yn yr ardal. Cesglir deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd yn 

wythnosol a sbwriel cyffredinol bob pythefnos. Byddai’n ddiddorol derbyn 
ymateb darllenwyr Papur Pawb i’r trefniadau newydd. 
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Dyddiadur

Golygyddion y rhifyn hwn 

rhifyn nesaf fydd Bleddyn a 

yn llaw’r golygyddion erbyn 

Bydd y papur ar werth ddydd 

 
 

      Creuddyn (Gyda John  

 
 

 

 
 

      Carolau gyda parti Elenid  
      Thomas

 
 

 
 

bont
 
 

 

 

 

 

Ionawr

 

 
      Rehoboth   Erwyd Howells  

 

 
      Dathlu Calan Hen gyda  
      Helen a Ruth

Rhagfyr

 

Rhaghysbys yw’r llythyr yma 
i ofyn am gymorth darllenwyr 

ystod y dydd bydd modd i bobl 

freuder ein hiaith a’n diwylliant 

ffyniant a pharhad y Gymraeg yn 

dogion a ffrindiau at y diwrnod 

bosib ei werthu fel adduned blw

hwn allan a’i roi i gymydog neu 
ffrind

Yn gywir

 

 

 

 
 

GYRFA CHWIST  
DDOFEDNOD

 
 

 

fyfyriwr Cymraeg sy’n dilyn cwrs tecstilau mewn coleg

 

Y dyddiad cau fydd 30 Ionawr, 2011

CYNGERDD 
gan 

CÔR CF1 (Caerdydd)

yn y TABERNACL, 
MACHYNLLETH

29 Ionawr 2012 
7.30 o’r gloch

Mynediad £10

2

Llythyr
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Pobl a 
Phethedarllenydd lleyg gyda’r Eglwys 

Darllenwyd y Gwynfydau gan 

Bymthegfed Bennod o Efengyl 

rhestr y gwroniaid o’r gymuned 

Bore ar ôl y Cymhelliad a’r ddwy 

leidfa yn y Weithred Draddodiad a 

Cymuned am ofalu am gost y 

Cydymdeimlo

Llongyfarchiadau

Eglwys Elerch

eleni i elusen Ambiwlans Awyr 

Anfonwn ein dymuniadau 

fawr ei weld yn ôl yn ein plith yn 

Cydymdeimlad

yn dilyn ei brofedigaeth o golli ei 

Diolch

partner ym musnes Gofal Traed 

Cydymdeimlad

Gwella

Cydymdeimlad

Ysbyty

Priodas Aur

Gerdd Dant yn rhan o Driawd 

iddynt ar ddod yn ail yn y gystad

Cymdeithas y  
Chwiorydd, Rehoboth

Prynhawn yn Aberystwyth 

Gwanas yn y Drwm yn y Lly

mwynhad wrth wrando arni’n 

swyddfeydd newydd Cynulliad 

o’r staff am waith y Cynulliad 

Ymwelwyr o Japan

ardal dan nawdd Cymdeithas Cy

sawu i wasanaeth arbennig ym 

ystod y rhyfel ond ar ôl maddau 
i’w elynion aeth ati i sefydlu’r 
Gymdeithas er mwyn gwella’r 

Nadolig Llawen

Hoffai Enid Williams gynt o 

Nadolig Llawen
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Y s g o l  T a l - y - b o n t

Ymweld ag Ysgol Pen-
weddig

yn rhoi pwyslais mawr ar ddysgu 

ail neu’n drydydd yn eu rasys 

Inui Fumi

ar fwydydd traddodiadol o’r wlad 

Gwyndaf Lloyd

mis i drafod nifer o faterion 

y ffordd orau o ymddwyn a 
sut i reoli emosiynau a pha mor 
bwysig yw dilyn rheolau o bob 

Draig Ffynci

ei ariannu gan Llywodraeth y 

Jambori
Yn ystod y mis aeth plant 

Plant Mewn Angen

Ymchwil S4C

i’r ysgol i drafod rhaglenni plant 

Panto Myrddin

y plant i gyd wedi mwynhau’r 

Cystadleuaeth y 
Dynfa Fawr

i Gemma Burnham am 
lwyddo i ennill gwobr yn y 

Cystadleuaeth 

Llangynfelyn ar y thema 

bont

Llangynfelyn

yna am ddiod a mins pei nôl yn 

Hmmm... Tybed pa un ga i nesa?Rhai o blant y Cyfnod Sylfaen fu’n coginio ar gyfer diwrnod 
Plant Mewn Angen

Ymweliad Gwyndaf y Plisman (Uchod)

Gemma  Burnham
Enillydd y gystadleuaeth arlunio 

4
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Efeilliad Malcolm a Tanwen yn eu Ffair Nadolig gyntaf

FFAIR Y NEUADD

Y Ffermwyr Ifanc yn paratoi’r Tombola

Cafwyd prynhawn difyr a 

i’r tywydd rhewllyd a’r amodau 
gyrru peryglus daro’r ardal daeth 
mwy nag arfer trwy ddrws y 

fudiadau lleol llwyddwyd i godi 

sawu stondin newydd eleni wrth i 

Y mudiadau eraill a fu wrthi 

nig i’r rhai a fu’n gyfrifol am 
baratoi’r te prynhawn o dan 

Gyda blwyddyn arall yn 

yr adnoddau sydd gennym yn y 

Criw Clocswyr Ceulan a’u cacennau campus

Cangen Plaid Cymru 
Tal-y-bont

prif ymgeisydd Plaid Cymru ar restr Canolbarth a Gorllewin Cymru 

5
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MERCHED Y WAWR
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Ceulanamaesmawr seremoni i 

weiniad y Cynghorydd Ellen ap 

ydd rhewllyd a gafwyd yn ddi

o Ddawnswyr Delyn am gerddoriaeth gwerin byw a oedd yn goron ar 
Nadolig Llawen

Naws y Nadolig

Glain Llwyd Davies a Heledd 

Cyn mentro’n ôl allan i’r oer

dros wydraid o bwnsh twym a 

Cynghorwyr Glenys Edwards a 

Y Pedwarawd Pres 
Steffan Thomas, Carwyn Hughes, ac Osian a Rhun Penri

Parti Canu Ysgol Tal-y-bont

Y Clwb Clocsio

Elin Jones AC - O’r Cynulliad

arall gyda nifer o ddigwyddiadau 

Ymysg newyddion mawr y mis 

eu gosod dan adain y BBC gan 
wir beryglu dyfodol ein sianel a 
darlledu Cymraeg o ganlyniad i’r 

derfyniad ei wneud heb unrhyw 

lideb oddi wrth y Trysorlys na llywodraethau Yr Alban a Gogledd 

7

GWASANAETH NADOLIG 
YSGOL SUL BETHEL

Cynhelir ail hanner y gwasanaeth 
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CYNGOR CYMUNED CEULANAMAESMAWR

groeso i’r aelodau hynny oedd 

ysgrifenedig wedi ei dderbyn 

diol a gynhaliwyd yn ddiweddar 

rau Bro rhan mwyaf gogleddol 

deall gan y Cynghorydd Ellen 
ap Gwynn nad oedd y setliad 

odd y Cynghorwyr Evan Evans 

Cymeradwywyd argymhellion 

tendrau ar gyfer tir pori/ lladd 

Darllenwyd ateb a dderbyni

y diffyg trefn yn eu Cyfarfod 

Adroddwyd fod y gwaith o 
osod wyneb newydd ar y ffordd 
a’r llwybr yn Dôl Pistyll wedi ei 

glirio’r sbwriel adeiladu o’r stad 

Derbyniwyd gwahoddiad i 
gymryd rhan mewn arolwg sy’n 

ddau arolwg sef un gan y Cynul
liad Cenedlaethol ar Gynghorau 

Darllenwyd llythyr oddi wrth 
Gyngor Ceredigion yn adrodd 
eu bod am osod bin graenu 

drwy Cwm Ceulan neu trwy 

gadarnhau ble yn union y gosodir 

Adroddwyd fod yr Awdur

wariant y Cyngor mor belled yn 

yn gadael sbwriel ger y fynedfa 

Cytunwyd i dynnu sylw’r awdur
dodau perthnasol at bob un o’r 

Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Cymorthdaliadau

gymorth ariannol oddi wrth 
gymdeithasau a mudiadau 

 
Cyngor Cymuned  

 
 
 
 

erbyn dydd Gwener 7 Ionawr 2011 
fan bellaf

Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Tendr Tir Pori Defaid 
/ Cynaeafu Gwair

Dyddiad Cau: 7 Ionawr 

2011

 
Cyngor Cymuned  

 
 
 

roi ei resymau trwy gyfrwng y 

nydd Duon Cymreig gyda Gwion 

Cerrigtaranau yn ennill yr adran 

Daeth llwyddiant i Aled Llyr 

Ynyseidiol yn dyfalu’n gywir a 
rhannu’r wobr!

Helfa Drysor yr wythnos wedyn! 

gael ymarferion Chwaraeon Dan 

C.FF.I. TAL-Y-BONT
a fu ar daith dramor ar y Rali 

amser ymarferion Eisteddfod! 

wrth gwrs yn dilyn eu llwyddi

braf oedd gweld yr awyr yn lliw

Daeth llwyddiant i Dewi Ty’n 

Carolau! 
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Ysgol LlangynfelynTîm Plismona Ieuenctid 
Aberystwyth

Rose am gael ei ddewis i fod yn 

yn Aberystwyth a bydd yn adrodd 
yn nôl i weddill plant yr ysgol am 

Rhanbarth Ceredigion
Aeth wyth o ddisgyblion yr 

Parti Tân Gwyllt

i dalu am ein trip blynyddol i’r 

ymweliad i Theatr y Werin i weld 

Ymweliad â Fferm 
Bryngwyn Mawr

Gweithgareddau 
Siapanaeg

nal brynhawn o weithgareddau 

Ymweliad Milfeddyg

Plant Mewn Angen

Ymweliad â Fferm Bryngwyn Mawr

Ffarwelio

mor wrth iddi adael ei swydd yn 

gwbl gan ei bydd dal yn gweithio 

ei Ymarfer Dysgu gyda’r Cyfnod 

yn fawr iawn iddi am ei gwaith 

Deri Rose 
(Uchod)

Ymweliad Miss Rhian 
Davies y Milfeddyg 

(Chwith)

Nofwyr yr Urdd 
(Isod)
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Llyfrau

bont yn gofnod gweledol o fywyd 
yng nghefn gwlad Cymru rhwng 

newidiadau a’r datblygiadau yn 

gyffredinol dros y ganrif a hanner 

Byw yn y Wlad / Life in the Coun-
tryside

mwyr roedd y byddygions a’r 

Pryse Pryse Pryse yn arwain 
helfa enwog Gogerddan tu allan 

bori drwy’r gyfrol daw’n glir nad 

Daw’r lluniau trawiadol yn 
bennaf o gasgliadau’r Llyfrg

lluniau gan ffotograffwyr adna

Charles a’r ffotograffydd o Dal 

mae Byw yn y Wlad yn llawer 

nifer o luniau o’r unfed ganrif ar 
hugain drwy fynd ar alw ambell 

gwlad heddiw trwy luniau o 

lluniau modern mewn lliw

Job llawer rhy grand i’r Cymry 

eglurhad gwerthfawr gan Gwilym 
am beth oedd yn digwydd gyda’r 

Gyda’r datblygiadau mewn 
amaethu a thrafnidiaeth yng ng

hyfryd hon yn gofnod o fywyd 

Cyfrol i ddiddanu a mwynhau yw 

y dwylo!

Byw yn y Wlad 

oedd enw helfa Gogerddan? At

Byw yn y Wlad / Life in 
the Countryside

Casgliad yw 
Fyd - Gohebiaeth Carneddog 
a Gwallter Llyfni, 1926-1932 

fardd a llenor gwlad o Eryri a 
garai Gymru a’r Gymraeg yn 

goleuni gwerthfawr ar ddiwyl

ar berthynas hwyliog dau gyfaill 

Ceir yma gip difyr ar bennod 
yn hanes diwylliant gwledig y 
Gymru Gymraeg pan oedd gwer

Trwy ddarllen y llythyrau hyn 

Carneddog a Gwallter megis yn 

i Bleddyn ar ei waith yn didol y 

CYSTADLEUAETH 
RHIFYN RHAGFYR

Dirgelwch y Bont 

Pa arwr cenedlaethol sy’n 
ymddangos yn y nofel? 

Atebion i’r Golygydd 

 

CYSTADLEUAETH RHIFYN TACHWEDD
Caneris Melyn 

Trefeurig

Lansio Cyfrol  
Bleddyn
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Os MetsHUMPHREY JONES AC EVAN OWEN

Cefn Erglodd  
(Chwith. Llun Nigel Callaghan)

Bob tro y byddwn yn seiadu 
yng nghwmni un o’m haelodau 

ddiwedd Awst o fewn pythefnos i 

yn dwyn i gof hanes diddorol ei 
thylwyth a theulu’i diweddar bri

brodyr ymhlith y rhestr anrhyded

gael ei symud o’r Weirglodd Wen 

gweinidog enwog yr Hen Gapel a 

yd John yn weinidog yn Hebron 

Dilynodd Evan ei frawd i 

forddiant mudodd ef a’i wraig 

Eglwys Berlin yn nhalaith Wis

amryw o eglwysi Cymraeg yn 

yno y buont yn amaethu weddill 
eu dyddiau yn ymyl Rosendale 

dylanwad Evan a barodd i Hum

naeth Humphrey argraff fawr fel 

gofynnwyd i Humphrey Jones 

dywedir mai’r weddi honno rod

yn yr hirlwm ysbrydol yn y Gym

 

Am yr eildro yn ystod yr 

deithas Edward Llwyd ar daith 

Aethom hyd y ffordd fetlin 

thrau y tu ôl i’r fferm i ddilyn ll

delfrydol i weld holl olygfeydd y 

ar y llaw dde dilynwyd y llwybr 

arwyddbost yn dangos y ffordd 

yn lleidiog ar ôl glaw trwm ond 

Cwm Cletwr gan ddisgyn gyda 
gofal mawr ar hyd y llwybr i lawr 

greigiau gwlyb yn golygu ei fod 

i gyfeiriad y de a dilyn y lôn 

gymdeithas weithgar iawn gyda 

naturiaethwyr yw hi yn ei hanfod 

pob math o agweddau ar hanes 
lleol a bywyd gwyllt yn y Gymru 

 

 

Taith Cymdeithas Edward 
Llwyd – Ysbryd y Mwynwyr
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Chwaraeon
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Colli yn y Gwpan

Wyn Hopkins yn cael ei guro yn yr awyr gan un o amddiffynwyr Pen-y-bont

Dominic Jenkins (ail o’r chwith) 
yn sgorio un o goliau Tal-y-bont yn 

erbyn Pen-y-bont. (Uchod)
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