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Munisipyo mipaabang og lote
Gitugotan
sa
Sangguniang Bayan (SB)
si Janet C.Rodriguez, taga
Banilad, Dumaguete City
nga moabang og 50 metros
kuadrados sa lote sa kilid sa
Quisay Gymnasium. Kini
patukoran ni Rodriguez og
tindahan dalang kasilyas
nga pabayran.
Sa miaging Septyembre
25, 2013 ang SB nakadawat
og sugyot gikan ni Mayor
Alberto Ator nga siya
hatagan og gahum isip

labing taas nga tagdumala
sa Siaton, sa paglagda og
kasabotan alang sa lungsod
ug ni Rodriguez nga
gustong moabang sa yuta
nga gihisgutan.
Sa Oktubre 14, 2013
miuyon ang SB subay sa
giduso nga Resolusyon 195 Mao kini ang gitukod nga bilding kilid sa Apolinario
ni Kag. Izra Elita C. Singson Quisay Gym ug tupad sa wala pa nahuman nga bilding
ug gisundan ni Kag. Judith nga gituohang public library.
G. Lagos nga nagtugot sa
sa Kitang Lungsuranon sa sa tanan kon unsa ang
sugyot ni Mayor Ator.
Ang
Sangguniang kontrata nga resulta niining benepisyong madawat sa
Bayan wala pa mopaambit Resolusyon diin makita Siaton.

UCCP-Siaton 81 na

Ang mga Siatanon nga
nanguna sa pagpadagan
sa
unang
simbahang
Protestante mao sila si
Lamberto Macias Sr., Fidel
Tayko, Sotera FutalanTayko, Telesforo Tayko
Sr., Andres Tayko Delfino,

SIMVA supak sa “No Entry”

Ang Siaton Market
Vendors
Association
(SIMVA) mireklamo sa
Sangguniang Bayan (SB)
kabahin sa pagsirado sa
kalsada sa tiyangge niadtong
Nobyembre 10.
“Nigamay gayud ang
padayon sa page 4 among halin ug naalkansi
na mi!” matud ni Charrylou
Chiu (tindera). Dose (12)
ka miyembro sa SIMVA
ang mitumaw sa SB kauban
sa ilang presidenta nga si
Brenda Alanano. Matud
niya, nagsugod na og
kamingaw ang tiyangge,
gali adunay dili momenus 60
Nanganta ang mga kabataan ilalom sa pagbansay ni Ms. ka mga tindera ang mipirma
sa reklamo nga gipasa didto
Johann Macapal.

Gisaulog sa United
Church of Christ in the
Philippines-Siaton
ang
ilang ika-81 anyos nga
anibersaryo pinaagi sa
hiniusang pagsimba sa
Ininglis
ug
Binisaya
niadtong Nobyembre 9,
2014.

sa opisina ni Mayor Alberto
Ator batok sa pagsirado sa
kalsada.
Ang ubang mamalalit
adto na sa talipapa sa Brgy.
4 kalagmitan mopalit og
isda kay hasulan na og
lakaw kun mopalit sa sulod
sa tiyangge.
Si Bise-Mayor Teddy
Yap miingon nga wala pa
kini ordinansa, giestudyohan
pa kini kung unsay epekto
sa mga Siatanon. Karon ang
mga opisyales sa Brgy.4
nagplano nga balhinon ang
maong talipapa didto dapit
sa utlanan sa kalsada sa
Brgy. 4 ug Datag.
padayon sa page 3

22

NOBYEMBRE
AGUSTO
1-15, 1-15,
2014 2014

KITANG
KITANG LUNGSURANON
LUNGSURANON SA
SA SIATON
SIATON

EDITORYAL
EDITORYAL

Igong
RAPagkaon
9994

Ang Negros
Oriental
igong
ugomais
Ang
Expanded
Seniordunay
Citizens’
Acthumay
of 2003
RA
9994
magahatag
sa dugang
nga mga
benepisyo
mga
ug ubang
produktong
panguma
alang
sa 2014.ug Kini
pribilihiyo sa mga tawo nga nagpangedaron og 60 pataas.
ang pasalig nga gipagula sa buhatan sa Agrikultura sa
Kining maong balaud nagahan-ay sa mga pribilihiyo
lalawigan.
ug
mga benepisyo nga kinahanglan nga matilawan sa
tanang
tawo ngagiingon
gitawag
og senior
citizens.
Ganimga
ang lalawigan
nganadunay
40 porsyentong
Nag-una
niini
mao
ang
paghatag
sa
20
porsyento
nga
humay, ug 70 porsyentong suplay sa bugas mais. Ang
diskwento ug dili pagpatuman sa value-added tax (VAT)
Negros
Oriental og
dilimga
makulangan
sa suplay
sa humay
sa mga palaliton
serbisyo ngadto
sa mga
edaran
ug
mais
ug
ubang
produktong
panguma.
na.
Ang wala
pagpalit
sa mga
maoynga
nag-una
gayud
Kon
pa ang
mgatambal
kalamidad
mihapak
sa
nga
gihangop
nila.
Sa
tanang
mga
tambal
nga
paliton,
dakbayan sa Bayawan ug lungsod sa Zamboanguita bagang matag usa ka 60-anyos pataas dunay 20 porsento
ohay
lang, ang gilauman
ngamga
suplay
sa humay
makaabut
nga diskwento
lakip na ang
serbisyo
sa laboratoryo
kun
kinahanglan nga magpa-eksamin. Duna say
untaugaling
og 60 porsyento.
20 porsento
ngapalandungon
diskwento kun
gusto
sila nga
Nindot nga
ngaugaling
dili gayud
magutman
mokaon sa gawas. Lakip usab ang pletehan. Kini pipila
ang katawhan
sa Negrosnga
Oriental
lamang
sa mga pribilihiyo
gihangopsubay
karon niining
sa mga
kasamtangang
situwasyon.
edaran.
Apan
ang dako
kahinangop
nga gibatipanguma
sa mga
Ang padayun
nganga
programa
sa organikong
senior citizens mao ang ilang madawat nga kwarta o cash
dako og gikatabang sa pagkab-ot niini. Padayun
matag bulan gikan sa lokal nga kagamhanan. Kasagaran
angmga
maong
tungod mohatag
sa P10 milyones
nga
sa
lokalprograma
nga kagamhanan
og 500 pesos
ngadto sasamga
senior citizens
matag bulan.panguma diha
gigahin
pagpalapnag
sa organikong
Dinhi
sa
Siaton,
nindot
nga
palandongon
nga mga
ang
sa mga lungsod ug dakbayan. Padayun
usab ang
kagamhanan nagagahin og pondo alang sa 500 pesos nga
bansaybansay
sa senior
mga mag-uuma
madawat sa usa ka
citizen matagalang
bulan.sa maong
programa.
Apan ang nakapait kay kinahanglan pa nga mag-edad
pa og
77 anyosbenepisyo
usa makapahimulos
sa maong
pribilihiyo.
Daghang
nga makab-ot
subay
niini.
Unsa man kining klase sa pribilihiyo? Pinili lang?
Gawas nga dunay igong suplay sa pagkaon, mas
Hinuon, ang Sangguniang Bayan pinaagi sa presiding
luwas
gayud ang
mgaduna
katawhan
gikannga
sa mga
sakit
officer pa
o pangulo
niini,
nay sugyot
palapdan
kini
diinkay
maglakip
na sasambog
mga nag-edad
og 76 pa-ubos
o
tungod
wala may
nga makadaut
sa lawas
kanang
klaro gayud
nga sakopsasaabono
gitawag
oggamiton
mga senior
nga
pestisidyo
ug kemikal
nga
sa
citizens subay sa balaud.
pagpatambok
yuta sa mga
Hinaut nga samakorehian
naumahan.
kini aron malipay na ang
Hinaut
nganag-edad
masustinir
nga programa.
tanan
nga mga
ogkini
60 pataas.
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Pa-eskuyla
Arte
ug Artista

Nagsugod
pod ang
laing semester
sa kolehiyo.
Wala kaayona
sa atong
sinultihan
ang mga pulong
kabaKon
anaa kitay nagtungha sa NORSU-Siaton, mga pipila
hin sa “art” ug “artist”. Gani, ang diksyonaryong Cebuanoka
libo ang magasto hangtod sa Marso alang sa tuwisyon,
English ni Rodolfo Cabonce nga nagkabat og 1175 ka
mga alamotan, plete, biste, kaon ug abangan kon wala sa
dahon naghatag lamang og mga pulong nga kinatsila:
lungsod nagpuyo ang pamilya. Mas dako pa gayud kon
“arte” ug “artista.”
ang Sa
estudyante
anaanga
sa Silliman,
Foundation,
St. Paul’s.
adlaw-adlaw
gamit niining
duha kaopulong,
dili
Makapahimuot nga ang NORSU-Siaton makapagawas
usab sila makahatag og bug-os nga kahulogan. “Ga-inarog
mga grado sa estudyante sa dili pa mopa-enrol. Sa
tista” ang tawo kansang sulti o buhat dili matinud-anon.
ingon, mahibalo ang ginikanan o sa nagpa-eskuyla
“Arte kaayo” ang linihokan o binuhatan sa tawo kon lapas
kon nakapasar ba o wala, ug pila kaha ka klase ang
na sa naandan nga maayo. Apan ang gustong ipasabot sa
nahagbongan…o magakanunay ba ang eskolarsyip kon
ininglis nga “art” mao ang binuhat sa tawo nga nagpakita
anaa.
sa tinuod nga pagbati gikan sa kalag.
Ang mga nagpa-eskuyla sa Silliman kanunay lang
Apil niini ang mga sinulat sama sa sugilanon ug
maglagot kay luya ang mga magtutudlo sa pagpagawas
balak;
mga
pasundayag
sa honi
ug awit, sayaw,
sa
grado.
Ngano
kaha ngasama
gitugotan
kini?
dibuho, pinintal nga hulagway, pelikula, ug dula. Arte
Karong tuiga nagsugod ang NORSU-Siaton og klase
usab
ang maanindot
ngaAng
ginama
sama kuno
sa mga
balay,
sa Sabado
ug Domingo.
hinungdan
mao
nga
taytayan,
igsulol-ob,
tanan
nga binuhat
walay
makit-an
nga uubp.
motudloKining
tungod
sa kadaghan
sa
sa
tawo
makahatag
og
kahimuot,
kalingawan
o
tabang
estudyante, gawas nga walay igong tulunghaan. Ilang
sa kinabuhi. Apan
dili angsatanang
binuhat
matawag
og
gipahimuslan
ang adlaw
pagpahulay
alang
sa pag“arte”
kay
kadto
lamang
nga
nagmagikan
sa
kalag—busa
eskuyla. Apan ang magtutudlo dili na makapahulay. Ang
makahikap usab
sa kalag sasanagsud-ong
o naminaw—ang
estudyanteng
nagtungha
tanang adlaw
mabug-atan
hingpit
nga
matawag
og
“arte”.
Ang
nagbuhat
og arte mao
usab.
angDili
matawag
og “artista”.kining kahimtanga. Kon walay
unta padayonon
Nailhan
ngaang
artistang
Pilipino siladali
si na
Edilberto
ug
igong
pahuway
utok sa magtutudlo,
lang silang
Edith
Tiempo,
Myrna
Pena-Reyes
(manunulat);
Leandro
mawad-an og lahay sa pagtudlo; dali na ang pangasaba;
Ryanang
Cayabyab
(honi
awit); FeroLocsin(arkitektura);
manggawas sa lawas
kapig-ut
sa ug
kasingkasing
nando
Amorsolo
(pamintal
og
hulagway);
Liza
Macuja
sama sa alta presyon, labad sa ulo, o alerdyi. Adunay
(sayaw), ang
uubp.among
Karong
tuiga, walanga
hatagi
pasidungog
maestro
estudyante
dili og
kuno
mosulat
ni
P-Noy
si
Nora
Aunor
tungod
kay
nadakpan
ug
sa blackboard kay alerdyik sa tsok o tisa. Dako nasilokining
tan siya sa Estados
Unidos
sa pagdala
droga sa maleta.
kabilinggan
sa maestro
o maestro,
diliog
ba?
Apan
ang ang
pagdala
niya sanga
papel
sa pipila
ka pelikula
mao
Alaot
estudyante
sa tanang
adlaw
nagatungha.
ang
nagmatuod
nga
hingpit
siyang
tawagon
og
“artista”,
Lisod na tingale usab ang mga tawong magpa-working
dili lamangpa“aktres”.
estyudent
kon dili na libre ang Sabado ug Domingo.
Karong semanaha,
nayugyug
kalibotan
gumikan
Pangutana:
Nangita
ba angang
NORSU
og mga
may
sa
kamatayon
ni
Robin
Williams,
artista
sa
pelikula
ug
M.A. nga gustong motudlo bisan dili full-time? Ania
entablado
(komedya).
Lab-as
ug
mamugnaon
ang
iyang
baya sa Siaton mga may M.A. nga pwedeng motudlo
pakatawa;
ang pagdala
og
math, science,
ubp. niya sa papel sa “Dead Poets
Society”, “Good Morning Vietnam”, uubp. nakapapukaw
sa kahiladman sa atong kalag kon unsa diay ang atong
pagkatawo. Nanu-nanu, Robin Williams. Magmalinawon
ka unta
sa imong
pagpahulay! UCCP Church,
8:30
am Sundays,
Pangutana: Kinsay imong kinaham nga aktor ug akbehind Siaton market.
tres? Unsang pelikula o sine ang imong nakita nga dili
nimo malimtan? Unsay nakahikap ato sa imong pagbati ug
pagkatawo? Matawag
ba ang
og “artista”? Unsay
Worship
in Ginoo
English
iyang binuhat nga makahikap sa imong kalag?
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Kwarta sa lungsod gipahimutang,
opisina ug brgy. makadawat
Ang Sangguniang Bayan
migahin og balor P100,675
alang sa agrikultura, tiyangge,
ug opisina sa mayor. Adunay
P6,700 alang sa pagpamuhi og
hayop; P1,300 alang sa vermicomposting o pagbuhi og wati
alang sa abuno; P30,000 alang
sa padayong panginahanglan
sa tiyangge; ug P2,000 alang
sa pagpaayo sa ihawan.
Ang opisina sa mayor
gigahinan usab og P16,000
alang sa serbisyo ug P20,000
alang sa pagpalambo sa
panagat ug paghimo og
kawayan nga kahimanan sa
balay ubos sa programang
“Yamang Pinoy.” Aduna usay
P24,675 alang sa “Gender
Awareness and Development
Planning and Budgeting”
o kaamgo mahitungod sa
kalalaken-an ug kababayenan ug sa pagplano ug paggahin
og gasto alang sa kalamboan.
Kining
mga
kwartaha
gibalhin gikan sa ipadapat
unta alang sa galastuhan sa
pletehan, pagkaon, pagbantay
sa lapyahan sa kadagatan,

TESDA, ug suplay sa opisina
sa Mayor.
Sa laing bahin adunay
pundo usab nga P10,000
alang sa Bureau of Fire
Protection (BFP o bombero)
ug P10,000 usab alang sa
labayanan sa basura sa Siaton.
Gikan sa tuig 20 porsyento sa
2013 Economic Development
Fund o pondo alang sa
ekonomikanhung kalambuan,
adunay salapi nga ipadapat
alang sa mga programa,
proyekto, ug kalihokan sa
lungsod.
Ang
pagpalapad
sa kalsada nga adunay
P1,664,992.74 bahinon sa
barangay
Tayak,
Salag,
Mantiquil,
Cabangahan,
Canaway,
Mantuyop,
Malabuhan,
Caticugan,
Sandulot, Apoloy, Bonawon,
ug Giligaon. Ang Marait,
Cabangahan adunay pundo
nga P130,242 sa pagsemento
sa road shoulder o kilid sa
karsada ug balor P200,000
alang sa kanal. (Eugene
Jamandron)

Mi n i mart

Ang bag-ong minimart ACT diha sa plasa. Giablihan kini
niadtong Sabado, Nobyembre 8. Duha ka kahoy ang giputol
sa atubangan niini sa Huwebes, duha ka adlaw sa wala pa ang
pag-abri.  
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Alang sa mga interesadong mahimong miyembro sa programa
sa pagpalambo sa industriya sa lubi, text o tawag
ni Lucita Futalan sa numero: 09057922205. Mahibalag pud
nimo siya diin ang rehistro sa COMELEC
Ayaw na paglangan, apil na!

Galastohan sa
lungsod gihan-ay
Ang galastohan sa
lungsod alang sa 2014 nga
magagikan sa kinatibukang pundo mao ang
mosunod: alang sa kalinaw
ug kahapsay - P 53,000;
padayong panginahanglan
sa munisipyo - P130,000;
pagpaayo sa sakyanan sa
lungsod - P72,000; krudo ug
gasolina - P300,000; mga
porma (accountable forms)
ug laing serbisyo, pletehan
sa opisina sa tesorera -

P70,000.
Makadawat usab og
tag P5,000 gikan sa capital
outlay ang tunghaan sa
segundarya
sa
Maloh,
Sumaliring,
Lorenza
Palarpalar, Siaton Science,
Siaton National, Maria
Macahig,
Cambonbon,
Bonbonon, Inalad, Giligaon,
Carmel, ug sa tunghaan sa
elementarya sa FTMS, Pio
Macahig, Maloh, ug Lindy
Pajunar.

Erratum
Sa gula sa Oktubre 16-31, nasayop og
patik ang ganti nga nakuha ni Karen
Mae Pialago Bustos sa Ms. Negros
Tourism 2014. Imbes 2nd runner-up, 1st
runner-up siya. Pasayloa.
SIMVA... gikan sa page 1
Kabahin sa pagsirado sa
kalsada sa tiyangge mosugot
ang SB ug munisipyo kung
moatras ang mga tindera
aron molapad ang dalan.
Si Jhonie Saguban,
pangulo
sa
tiyangge,
miasoy nga alang gayod sa
kahapsay ug kalinaw ang
maong pagbutang og “No
Entry.” Bisan sa wala pa
siya mahimong pangulo sa

tiyangge, aduna nay mga
plano nga gikasabutan
ug karon na gipatuman,
midugang siya.
Nasabutan nga ang
sugyot sa nagkalain-laing
panig kinahanglan hatagan
og pagtagad, mao nga
kinahanglan gayud sa sunod
nga pulong ang kooperasyon
sa mamalalit, tindera, ug
mga ahensya nga labot sa
tiyangge.
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Mga tigulang makadawat Pabasa
og P500 kada bulan

Mahatagan og benepisyo
ang mga tigulang nga kabus
nga nag-edad og 77 anyos og
P500 matag bulan. Moduol
lang ang mga aplikante
sa Department of Social
Welfare and Development
(DSWD) aron susihon sa
enumerator o sa molista
sa pagpamatuod nga takus
gayod sila nga makadawat
sa benipisyo, bisan walay
I.D. o panimalay.
Ang Municipal Social
Welfare Officer, si Panfila
Elumir, miingon nga karon
adunay 261 nga mitubag
sa pagsusi apan pipila
lamang niini ang mahatagan
tungod kay aduna may mga
panginahanglanon nga wala
matagbo. Usa niini mao
nga kinahanglan gayod
ang presensya sa aplikante

mismo didto sa opisina sa
DSWD.
Hatagan og I.D. ug
tabang alang sa panglawas
nga
mapahimuslan
sa
mahimong benepisyaryo.
Si Bise-Mayor Teddy
Yap misugyot nga unta
mapangitaan og paagi nga
dili lamang ang nag edad og
77 anyos ang makadawat.
Lakip na unta ang nag-edad
og 60 anyos pataas. Mipasa
na og rekomendasyon sa
pag-usob niini.
Adunay
P700,000
nga gigahin alang sa mga
tigulang nga PWD (persons
with disability o mga tawo
nga baldado).
Tungaon
kining
kantidad
alang
niining programa ug sa
proyekto nga gikinahanglan
sa ilang sector.

UCCP-Siaton...gikan sa page 1

Ang tema sa pagsaulog
mao ang Pagpasalamat.
Inubanan sa awit sa duha
ka koro—mga bata nga
gibansay ni Ms. Johann C.
Macapal, ug mga hamtong
nga gibansay ni Pstr. Pelagio
(Boy)
Namocatcat—
gipahayag ni Mr. Ken Lesley
ug Mrs. Estrella PartosaEge ang paglig-on sa
ilang pagtuo pinaagi sa
mga panghitabo sa ilang
kinabuhi. Isip pasalamat
sa Ginoo, ang mga
katawhan nanghalad og
mga abot sa ilang kahago
sama sa mga salag-on,
bugas, isda, prutas, ug
Si Mrs. Estrella Partosa-Ege salapi. Si Joannie Dawn
nagpakig-ambit  sa iyang kaagi Saguban, nga nagtungha
kauban  sa Ginoo. Sa luyo makita sa Siaton Science High
si Mr. Nick Gadingan ug si Mrs. School, mihalad usab sa
Judith Delfino-Enopia.

Constantino Ragay Sr.,
Benita
Elumir-Ragay,
Domingo Arellano, Andres
Lagos, ug Mariano Ege.
Sa paglabay sa mga
katuigan, ang Siaton UCCP
“nanganak” sa Bonawon
UCCP ug Cabangahan
UCCP.
Padayon ang
pagsimba sa Panablawan.

Mga estudyante sa Candugay High School sa Kitang
Lungsuranon.

Pulis Balita

Motor midasmag sa awto
Midasmag ang motor sa sakyanan nga Isuzu niadtong
Nobyembre 12, 8:00 sa buntag, diha sa eskina sa Burgos St.
ug Bonifacio St., Barangay 2, Siaton. Samtang nagdrayb
sa iyang sakyanan si Gregorio Bernales, taga Giligaon,
sa Bonifacio St. padulong sa Siaton Bus Terminal, kalit
lamang midasmag sa walang bahin sa iyang sakyanan si
Ariel Paborata, taga Zamboanguita, sakay sa motor nga
Rusi. Gidala sa estasyon sa polis ang sakyanan ug motor,
ug gipatambalan si Paborata sa Siaton Hospital.
Tinun-an gikawatan
Gituohang gikawat ang Samsung Galaxy Pocket, kolor
puti, ni Mark Samson Banua, taga Zamboanguita, didto
sa Futalan’s boarding house sa Barangay 3 diin siya nagabang. Sumala ni Banua, niadtong Nobyembre 10 nagaway siya ug iyang kauban sa boarding house nga si Jason
Javier ug gibaharan siya nga patyon. Gidudahan nga wala
pa ilisi ang cellphone og sim card ug tua kini sa kamot ni
Junrey Torres sa Martires, Sta. Catalina.
iyang awit, “Lord, I
Offer My Life.”
Ilalom
sa
paggiya
ni
Pstr.
Angeling
Esquierdo,
nagkanunay
ang
pag-alagad
sa
UCCP-Siaton dinhi
sa lungsod pinaagi Si  Mr. Ken Leslie mapasalamaton  sa
sa
eskuylahan Ginoo kay  gidala siya Niya  dinhi sa
Garden
of “labing matahum nga lugar sa tibuok
Pilipinas”   Naminaw si Pstr. Angeling
Children, pagduaw Esquierdo ug Elder Haydee  Quimatug pagtudlo sa mga Gadiane.
nabilanggo, ug sa
pag-atiman sa kinabuhing ang pagsaulog. Gipaambit
Espirituhanon sa katawhan. usab sa tanan ang panapos
Matahum ug malipayon nga salu-salo.

