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Pagkutkot sa Suba sa Siaton ipadayon o undangon?
usab sa agianan sa suba diha
sa Siaton Riverbed, Brgy. IV,
Siaton. Aduna kini pagtugot
niadtong Oktobre 11, 2004
sa DENR Rehiyon 7 sa Cebu
City ug sa Negros Oriental
Mining Ordinance.
Adunay sertipiko nga
giaprobahan ang Brgy. IV

apan matud pa ni Kag. Artemio
Quinol, konsehal sa Brgy.
IV, wala siya nakamatikod
nga nahisgutan kini sa ilang
sisyon ug wala pud kini public
hearing. Si Brgy. IV Kapitan,
Norberto Ragay, miingon nga
iyang katungod nga aprobahan
ang sertipiko sa Medalla kay
padayon sa panid 4

Gitino sa Sangguniang
Bayan (SB) ang kabahin
sa sertipiko sa pag-usab sa
agianan sa suba sa Siaton
gikan sa tungaan sa Brgy.
Datag ug Sitio Pilapil, Brgy.
Caticugan atol sa ilang sesyun
niadtong Hunyo 1 ug 15. Kini
aron maklaro kun ipadayun
ba o undangon ang gihimong

kalihukan sa suba.
Nahibaluan nga dunay
pagtugot
nga
gilagdaan
ni Gob. Roel R. Degamo
niadtong Mayo 28, 2015 nga
may titulo “Sand and Gravel
Commercial Permit” para sa
Medalla’s Concrete Product
sa ngalan ni Ms. Jesse Bonna
Y. Sia nga nagtugot sa pag-

Mihangyo
si
Kag.
Fritz
Diaz (Komitiba sa
Pagtagana sa mga Pondo) sa
Sangguniang Bayan (SB) nga
hatagan siya og kopya sa lista
sa mga nakadawat sa Aid for
Individual in Crisis Situation
o Financial Assistance (AICS)
o hinabang alang sa tawo nga
naa sa krisis o hinabang nga
kwarta.
Kini human miingon
si Diaz nga ang AICS
giabusaran.
“Gigamit ang
AICS sa scholar bisan hurothurot na, nga na-budget-an
man og dako ang scholar for
the whole year,” miingon si
Kag. Diaz. “Coincidence nga
adunay 35 ang moeskwela
og NORSU, in three hours’
span (sulod sa tulo ka oras)...
pareha-pareha og sakit didto

Mao na kini ang bag-ong dagayday sa suba sa Siaton diin nagtindog ang lumulupyo nga
si Sosing Quinol.
gikan ni Dra. Tan (kanhi isip hinabang sa mga kabus sa MSWD (Municipal Social
MHO-Head)...AICS gigamit nga nanginahanglan gayud Welfare and Development) o
anang bikini contest, or bikini- kaayo. Ang Siaton adunay katilingbanong kaayohan ug
bikini in every barangay unya pundo matag tuig alang niini. kaugmaran sa munisipyo ug
gikuha sa AICS, wala kuhaa Karon, adunay P750,000 nga ang P300,000 alang sa MHO
sa Cultural,” dugang ni Kag. kwarta alang sa AICS nga (Municipal Health Office)
giaprobahan sa SB niadtong o buhatan sa panglawas sa
Diaz.
padayon sa panid 4
Ang AICS maoy kuhaan Hunyo 22. Ang P450,000 alang

Diaz: AICS
giabusaran
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Igong Pagkaon
Insaktong
Pagkaon

Ang sa
Negros
Oriental
igongsahumay
ug mais
Usa
mga dako
nga dunay
kalihukan
mga tunghaan,
lokal
nga produktong
kagamhanan panguma
ug ubangalang
mga saahensya
ug ubang
2014. sama
Kini
sa
Departamento
sa
Agrikultura
ug
Departamento
sa
ang pasalig nga gipagula sa buhatan sa Agrikultura sa
Panglawas mao ang selebrasyon sa bulan sa nutrisyon o
lalawigan.Month matag bulan sa Hulyo.
Nutrition
Gani ang
nga dunay
porsyentong
Ang
mgalalawigan
tunghaangiingon
mopatuman
sa 40
mga
programa
nga
ang
tema
mosentro
sa
tukmang
pagkaon
aron
humay, ug 70 porsyentong suplay sa bugas mais.dunay
Ang
insaktong nutrisyon ang mga kabataan.
Negros Oriental dili makulangan sa suplay sa humay
Ang mga lokal nga kagamhanan kasagaran mopatuman
ug NutriFit
mais ugWalk
ubango produktong
sa
paglakaw sapanguma.
sayo sa buntag diin ang
tumong
sa katawhan
paglakaw
Konniini
walamao
pa ang
angpag-aghat
mga kalamidad
nga sa
mihapak
sa
aron
dunay
ehersisyo
alang
sa
maayong
panglawas.
dakbayan sa Bayawan ug lungsod sa Zamboanguita bagApan unsa man gayud ang tinuuray nga kahulugan sa
ohay lang,pagkaon?
ang gilauman
sa humayomakaabut
insaktong
Kunnga
usasuplay
ka nutritionist
eksperto
unta
og
60
porsyento.
sa nutrisyon ang pangutan-on, ang iyang tubag mohan-ay
kiniNindot
sa mganga
pagkaon
nga makahatag
igongmagutman
nutrisyon
palandungon
nga dilisagayud
nga
lawas sa Oriental
usa ka tawo.
anggikinahanglan
katawhan sasaNegros
subay niining
Sa usa ka yanong pamilya, ang insaktong pagkaon
kasamtangang
situwasyon.
maglakip
kasagaran
sa mga utanon, isda, usahay karne.
Angmaayo
padayun
programa
sa organikong
panguma
Sa mga
og nga
kinabuhi
mas “lami”
kay duna
pa may
prutas,
ug gikatabang
mga tam-is nga
pagkaon sama
sa cake
o ice
dako og
sa pagkab-ot
niini.
Padayun
cream ba hinuon.
ang maong programa tungod sa P10 milyones nga
Ang Departamento sa Panglawas kanunay nga
gigahin
sa pagpalapnag
sa organikong
panguma
diha
mopahimangno
nga kinahanglan
nga balanse
kanunay
ang
pagkaon.
Kinahanglan
nga dunay
bitamina,
protina,
sa mga
lungsod
ug dakbayan.
Padayun
usab ang
mga
ug
uban pang gikinahanglan
sa lawas aron
himsog,
lagsik,
bansaybansay
sa mga mag-uuma
alang
sa maong
ug dili dali nga magsakit.
programa.
Ang importante nga ang tanan mahibalo kun unsa ang
Daghang
benepisyo
ngaprotektado
makab-otang
subay
niini.
insaktong
pagkaon
aron mas
kalawasan.
Gani
nindot
gisugdan
dihasasapagkaon,
mga kabataan
Gawas
nga nga
dunay
igong kini
suplay
mas
aron
sila
mismo
mahibalo
na
nga
kinahanglan
gayud
nga
luwas pa gayud ang mga katawhan gikan sa mga sakit
mokaon sa tukmang pagkaon aron malikayan ang sakit.
tungod
kay panahon
wala may
sambog
nga makadaut
sa lawas
Niining
karon,
importante
nga himsog
ang
nga pestisidyo
ug kemikal
sa abono
sa
panglawas
sa katawhan
kay tinuod
gayudnga
anggamiton
panultihon
nga
“mahirap
magkasakit”
o
lisod
ang
magsakit
karon
pagpatambok sa yuta sa mga umahan.
kay mahal ang tambal ug mahal ang pagpahospital.
Hinaut nga masustinir kini nga programa.
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Arte ug ug
Artista
Nasyonal
Lokal

Hapit
usa ka
tuig sinultihan
pa mitubo
ang
bahandi
Wala kaayo
sa atong
ang
mga
pulongpinaagi
kabakalayo
ang
eleksyon
ug
sa
pagpugong
sa Cebuanopangawat
hin sa “art” ug “artist”. Gani, ang diksyonaryong
nagsugod
ang kasikas.
sa mga
English ni na
Rodolfo
Cabonce sa
ngagobyerno
nagkabat ug
og 1175
ka
Kini tungod sa piniliay matul-id nga pamaagi sa
dahon naghatag lamang og mga pulong nga kinatsila:
pagka-Presidente (nasyonal) BIR, ginaatinahan ang mga
“arte”
ug “artista.”
ug
pagka-Mayor
sa lungsod kabataan pinaagi sa 4P’s,
Sa
adlaw-adlaw
nga gamitdili
niining
ka pulong,
dili
(lokal).
na taduha
ang labing
pobreng
usab
og bug-os
nga kahulogan.
Sasila makahatag
nasyonal,
nasud
sa Asia. “Ga-inarBusa,
tista”
ang
tawo
kansang
sulti
o
buhat
dili matinud-anon.
nagpakisayod sa dugay na nakigmiting
si P-Noy kang
“Arte
kaayo” Jejomar
ang linihokan
tawo
lapas
si
Bise-Pres.
Binayo binuhatan
Roxas ug sa
Poe
sa kon
pipila
na
nga
mokandidato
siyaApan
ka higayon.
Si ipasabot
Sen. Grace
na sa naandan
nga maayo.
ang gustong
sa
pagkapangulo
Poe ba
ang angay
nga moininglis nga “art”samaonasod.
ang binuhat
sa tawo
nga nagpakita
Hinuon,
nanggawas
ang saPresidente
sa tinuod nga
pagbati gikan
kalag. karon, ug si Mar
iyang
mga
binuhatan
nga
mo-Bise-Presidente?
Apil niini ang mga sinulat sama sa sugilanon ug
dili
matul-id.
Usa niini ang
Roxas
ug sayaw,
Poe
balak;
mga pasundayag
sama saSihoni
ug awit,
patong
nga
nagkantidad
pareho
nga
nakaestudyo
og
dibuho, pinintal nga hulagway, pelikula, ug dula. Arte
Php1bilyon (1,000 ka milyon pagdumala sa gobyerno.
usab ang maanindot nga ginama sama sa mga balay,
pisos) sa pagkontratar Pareho sila nga mangabaga
taytayan,
igsulol-ob,
uubp. sa
Kining
tanan
nga pamaagi
binuhat
sa
parkingan
sa Makati
pagtul-id
sa mga
sa
tawo
makahatag
og
kahimuot,
kalingawan
o
tabang
kaniadtong Mayor siya nga dili magsirbe
sa
sa
kinabuhi.
Apan
dili
ang
tanang
binuhat
matawag
og
sa gihinganlang siyudad. katawhan. Kon magalusay
“arte”na
kay
lamangang
nga nagmagikan
sa kalag—busa
Anaa
sa kadto
Ombudsman
sila sa pagpamuno
sa
makahikap
usab sa (Panulis
kalag sa nagsud-ong
o naminaw—ang
kasong
“Plunder”
nasud, makadamgo
kita og
nga
makagun-ob)
batok
ni masanagon
nga og
diliarte
lamang
hingpit
nga matawag
og “arte”.
Ang nagbuhat
mao
Binay.
unom(6) kondili dose (12)
ang matawag og “artista”.
Tungod
kay
lagmit
ka tuig sila
–dugang
sa “matulNailhan nga artistang Pilipino
si Edilberto
ug
modaog
ang
soportahan
sa
id
nga
dalan
“
nato
karon.
Edith Tiempo, Myrna Pena-Reyes (manunulat); Leandro
Presidente,
ginabantayan
Lantawon
ang
Locsin(arkitektura);
Ryan Cayabyab
(honi ug nato
awit); Fersa
tanan
kon
kinsa
ang
kahimtang
sa
atong
lokal.
nando Amorsolo (pamintal og hulagway); Liza Macuja
iduso ni P-Noy. Sa wala’y Nabasa nato sa niaging gula
(sayaw), uubp. Karong tuiga, wala hatagi og pasidungog
duhaduha, si Sek. Mar sa Kitang Lungsuraon nga
ni P-Noy
si Noragayud
Aunor ang
tungod
kay nadakpan
nasiloRoxas
(DILG)
molansad
si Kag. ug
Fritz
Diaz
tan siyaniyang
sa Estados
Unidos sa pagdala
og droga
sa maleta.
hingpit
soportaahan.
pagka-Mayor
kauban
ni exApan ang
pagdala niya
papel
sa pipila
ka pelikula
mao
Apan
nagpunay
lang saog
Mayor
Bingbing
Arbolado
ang
nagmatuod
nga
hingpit
siyang
tawagon
og
“artista”,
trabaho si Mar ug wala isip Bise-Mayor. May laraw
dili lamang
“aktres”. nga usab nga mokandidato si exgayud
nag-ingon
Karongsiya.
semanaha,
nayugyug
ang kalibotan
gumikan
molansad
Ang drama
Bise-Mayor
Ray Yap
bisan
nahisugdan
karong
bag-o
wala artista
pa tingale
mabungat
sa kamatayon
ni Robin
Williams,
sa pelikula
ug
sa
dihang(komedya).
nadiskobrihan
kini. Klaro, ang
si Mayor
entablado
Lab-asniya
ug mamugnaon
iyang
pinaagi
sa pagpanukut
nganiyaAtor
ang ilang
pakatawa;
ang pagdala
sa papel
sa kinahanglang
“Dead Poets
mas
daghan
ang
mobotar
mapildi.
Hinuon,
wa pa
Society”, “Good Morning Vietnam”, uubp. nakapapukaw
kang
Sen.
Grace
Poe
pagkamahibalo-i
kon
sa
nibel
sa kahiladman sa atong kalag kon unsa diay ang atong
Presidente kay kang Roxas! Probinsya ba siya molansad.
pagkatawo. Nanu-nanu, Robin Williams. Magmalinawon
Klaro,
kon
kinsa
Atong hisgotan kini pagka
unta
sa
imong
pagpahulay!
ang labing takus nga usab sa umaabot…hangtod
Pangutana: Kinsay
imongeleksyon!
kinaham nga aktor
ug akmopakanunay
sa
mga
Pangutana:
tres?
Unsang
pelikula
o
sine
ang
imong
nakita
nga
kabag-ohan ug kausaban Unsay mga pagtul-id dili
ug
nimo
malimtan?
Unsay
nakahikap
ato
sa
imong
pagbati
ug
nga gisugdan ni P-Noy kabagohan nga gusto
pagkatawo?
ba angnimong
Ginoo ogmahimo
“artista”?nato
Unsay
ao
ang iyangMatawag
soportahan.
sa
iyang binuhat
nga
makahikapSiaton?
sa imong kalag?
Mikunhod
na ang
korapsyon,
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Dr. Dellia Apepe
Futalan

Bag-ong Opisyal sa Panglawas sa Munisipyo o Municipal Health Officer

Mga estudyante sa NORSU-SIATON campus - si Kristela Jane
Abella,Catherine Alonzo ug Janvil Deniega - nagbasa sa KL
samtang naghulat sa paghatag sa mga gikinahanglan alang sa
mga CHED scholar.

Kabataan misalmot sa
YOLO

Ang Felipe Tayko Memorial
Elementary School miapil sa
pagbansay sa mga kabataan
sa pagpangulo nga gitawag og
YOLO (You Only Lead Once)
Leadership Training Seminar
didto sa sa Mabinay National
High School niadtong Hulyo
4-5.
Misalmot ang 1,400 ka
batan-on gikan sa lain-laing
eskwelahan sa Negros Oriental
sa pagbansay nga gipangulohan
sa Dep-Ed, Division sa Negros
Oriental. Ang mga misalmot
mga kabataan sa Grado 4-6 ug
mga hayskul. 21 ka estudyante
ang napiling mga opisyales sa
tagsa-tagsa ka grado.
Ang seminar ug pagbansay
tinuig nga kalihokan sa Dep-Ed
aron nga ang kabataan mabansay

daan kon unsa ang ilang bili sa
atong nasod. Gitudloan sila sa
maayong pakigkauban sa lainlaing kabataan aron mahimo
silang
maayong
ehemplo
dili lamang sa mga maayong
pamatasan apan sa paghimog
maayong disisyon. Kini gihimo
pinaagi sa mga kalihokan nga
wala lamang naggamit sa utok o
panghunahuna apan sa paugnat
sa kusog tungod kay “there’s
also learning in playing” o
aduna usay pagtuon diha sa
pagdula.
Ang
mga
kabataan
gikoyogan sa mga magtutudlo
nga sila si Gemma Diamante,
Gloria Ansok, Luz Yap, Jufel
Pagaygay, Bethsabe Quilnet ug
Evelyn Gadingan.

Mga kabataan nga misalmot sa YOLO didto sa Mabinay atol sa usa
sa mga kalihukan sa bansaybansay.

Sugod karong Hulyo aduna
nay bag-ong pangulo sa opisina
sa panglawas sa munisipyo
o Municipal Health Officer
(MHO) sa lungsod sa Siaton.
Siya si Dra. Dellia A. Futalan,
ang puli ni Dra. Mitylene Tan.
Si Dra. Futalan mas naila
sa tawag nga “Nanay” sa
kadaghanan ilabi na sa iyang
pamilya nga gikan sa Dumingag,
Zamboaga del Sur. Naminyo
siya sa lumad nga taga-Siaton
nga si Dr. Emilliano Futalan, Jr.
Duna silay may lima ka anak nga
puro konektado sa propesyon sa
pagpanambal.
Natapos ni Nanay ang iyang
BS Pre-med sa Southwestern
University ug nahuman sa kurso
sa medisina sa Southwestern
University Matias H. Aznar
Memorial College of Medicine
saNOTE:
Cebu
City
sakay
1976.
bie ang
size ani
parehas ra sa travel ad
Sulod sa 20 ka tuig usa
siya ka pribadong doktor sa

Dumingag, Zamboaga del
Sur. Nahimo siyang Medical
Officer sa kanhi Department of
Education, Culture and Sports
(DECS) o sa karon DEP-Ed
gikan sa 1996 hangtod 2001.
Nahimo siyang
Municipal
Medical Officer (MHO) sa
lungsod
sa
Zamboaguita,
Negros Oriental gikan sa 2001
hangtod sa Hunyo 2015. Sukad
sa Hulyo 2015 hangtod karon
siya MHO sa atong lungsod.
Sumala pa ni Nanay iyang
padayonon ang mga programa
sa panglawas ni Dr. Tan ug
iyang paningkamutan nga ang
atong buhatan sa panglawas sa
munisipyo o Municipal Health
Office ilhon o ma-accredit sa
PhilHealth para mas makahatag
og maayong serbisyo sa
panambal sulod sa hospital
ug sa mga pasyente sa gawas,
may kompletong laboratoryo,
Maternal Care Package o
programa alang sa pag-atiman
sa mga inahan, Newborn
Screening Center o sentro
sa pagsusi sa mga bag-ong
nahimugso ug ang TB-DOTS
Center o programa mahitungod
sa sakit sa TB ug mga nagsakit
niini.
Dako og paglaom si Nanay
nga kini makab-ot pinaagi sa
pagtinabangay sa katawhan ug
sa lokal nga kagamhanan.
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Pagkutkot... gikan sa panid 1
iyang nakita nga kaayohan kini sa
ilang barangay panahon sa tingululan. Kaniadtong Nobyembre
2009, gitun-an ug giaprobahan sa
EnRD (Environment and Rural
Development) ang pagtugot ug
aduna kini MOA (Memorandum
of Agreement). Miingon si Ragay
nga dili na kini kinahanglan og
public hearing kon bag-ohon ang
permit.
Matud ni Kap. Niña Theresa
Ragay, adunay tulo ka permit
nga gihatag sa probinsya ngadto
sa Medalla aron aprobahan usab
sa barangay - ang usa para sa
Brgy. IV ug ang duha para sa
Brgy. Caticugan. Nakita niya nga
aduna nay pagtugot nga gihatag
ang Brgy IV. Nagkinahanglan
gayud og tabang si Kap. Ragay
sa mga ahensya sa NIA, DENR,
EMB, DPWH ug sa SB ug
lokal nga kagamhanan, ug ang
Technical ug Monitoring Team
sa Siaton aron tun-an kon angay
ba gayud ipadayon o hunungon
ang pag-usab sa agianan sa suba.
Gusto niya nga ang lokal nga
kagamhanan mismo ang motino
didto mismo sa suba. Wala gayud
gihisgutan sa Medalla’s Concrete
Product kaniadto nga magtukod
silag washery o ayagan. Si
Municipal Engr. Alma Ragay
miingon nga dili pwede nga magayag tungaan sa suba kondili adto
lamang sa kilid.
“Wala pa gayud nagsugod
ang operasyon sa among washery,
aduna kami gisunod nga paagi sa
paghimo sa maong rechanneling,”
matud ni Medalla Sia. Gusto pud
ni Sia nga mahatagan siya og
kalamdagan kabahin niini.

Diaz... gikan sa panid 1

munisipyo.
Si Bise-Mayor Teddy Yap
misugyot nga si Municipal
Accountant Maria Judelyn Young
ug ang pangulo sa DSWD, Panfila
Elumir, ang may katungod nga
motubag kabahin niining maong
pasangil.
Si Elumir miingon nga adunay
duha ka klase sa tabang - kanang
sa RHU (Rural Health Unit) ug
sa DSWD (Department of Social
Welfare and Development).
Sa iyang bahin, si Elumir
miingon dili niya pagtagad ang
mahitungod sa tambal kay adto
kini sa doktora. Apan mahitungd
sa paglubong, napaakan sa iro
ug ubang pagpanambal ug ang
hangyo alang sa dugo, adto gyud
kini niya.
Mahitungod
usab
sa
hinabang sa pag-eskwela, si
Elumir miingon nga naghatag
usab sila og tabang sa kabataan
nga nagkinahanglan og linain
nga tabang sama sa giabusahan, o

KITANG LUNGSURANON SA SIATON
Ang representante sa National
Irrigation Administration, Engr.
Luz Gadingan, miingon nga
dili na pag-usab sa agianan ang
gihimo sa Medalla’s Concrete
Product kondili pagkutkut na.
Ang lumulupyo sa Brgy. IV
nga sila si Felipe Bula, Sosing
Quinol, ug Epefanio Kinalamay,
ug si Brgy. Caticugan Kag.
Vevince Kinilitan gusto nga
hunungon ang quarry.
Si Kag. Fritz Diaz sa
komitiba sa kalikopan miingon
nga kung mahimo karon dayon
hunungon usa ang pagkutkot sa
suba sa Caticugan samtang dili
pa maaprobahan ang sertipiko
og sundon lamang ang naa sa
sertipiko nga gihatag pagtugot sa
Kapitan sa Brgy. IV.
Matud sa representante sa
Environmental
Management
Bureau (EMB) sa Negros OrientalSiquijor, si Lloyd Patrimoño,
kinahanglan adunay pagtino ug
rekomendasyon nga buhaton ang
Technical Working Group sa dili
pa aprobahan ang sertipiko.
Karon, basi sa permit nga
gipakita sa SB sa pagtugot sa
Brgy. IV sa pag-usab sa agianan,
makakuha lamang ang Medalla
og balas ug bato sulod sa 8,032
metro kwadrado Gitugutan sila
nga mokuha og 7,000 cu.m. nga
balas ug 1,000 metro kubiko nga
bato o graba. Matud pa sa tagaNIA, DPWH, ug EMB, wala
miagi sa ilang opisina ang sulat
nga
naghangyo
mahitungod
sa pag-usab sa agianan. Ang
Brgy. Caticugan naghulat pa sa
mga ahensya sa gobyerno kung
ipadayon o undangon ba ang pagusab sa agianan sa tubig.

nalambigit sa pagpayuhot sa mga
bata, apan nagkinahanglan sila
niini og pagpamatuod gikan sa
principal nga nag-eskwela gyud
ang bata. “Busa, mao kana ang
among pamaagi sa paghatag sa
AICS,” matud ni Elumir.
Matud pa ni Municipal
Accountant,
Maria
Judelyn
Young, ilang basihan sa takos
nga makadawat sa tabang mao
nga kompleto ug tinuod ang
ilang mga dokumento, ug naay
pagpamatuod gikan ni Dra. Tan
ug sa DSWD.
Gihatag ni Elumir ngadto sa
SB ang kopya sa mga medical
certificate ug voucher sa kada
tawo nga nakabenepisyo sa AICS
nga nadawat niya. Kung kinsa
kadtong mahatagan og hinabang
kinahanglan gayud nga dunay
tukmang presyo ug adunay MOA
(memorandum of agreement)
gikan sa Municipal Health Office
ug botika alang sa katin-awan sa
kwartang gigahin sa AICS.

“Lakang ta, Siaton”
Nakigpulong ang mga
lumulupyo sa Brgy. Mantuyop
kauban ang mga may pagbati
sa kalikopan niadtong Hulyo 3
alang sa pagmugna og grupo nga
tawgong “Lakang ta, Siaton.”

grupo ang pagtanum og binhi
o
kahoy,
pagpanglimpyo,
paghatag og kaalam kabahin sa
pagkausab sa panahon o climate
change, ug pagpanalipod sa
mga panginabuhian sa mga

Ilang hatagan og pagtagad ang
kinaiyahan batok sa pagkutkot
nga pagmina ug uban pang
mga buluhaton nga makahatag
og kadaut sa kalikopan. Ang
maong grupo abri gayod sa
tanang gusto nga moapil niini,
bata man o tigulang, datu o
pobre, may katungdanan o
wala. Pinakaimportante nga
sa kaugalingong kabubut-on
ang pag-apil sa grupo. Lakip
na sa giplanong lakang sa

katawhan.
Lakip nga mitambong
sa tigum sila si Prince Pinili,
Jeremy Mira, Anna Liza
Macatiguib,
Kyle
Glenn
Verador, Moning Ragay, Johnel
Francisco, Reymark Veñales,
Mary Grace Cerrales, Anecita
Alap-ap, Concepcion Jangge,
Felisa Ragay, Vicenta Venigra,
E. Ceriales, Virginia Tocol, ug
Mary Rose Soriano.

Tubag Lungsuranon
Unsay kinahanglang kaonon dili lamang sa bulan sa
nutrisyon kon dili aron adunay himsog nga panglawas
alang sa trabaho ug pamilya?
Mga prutas ug vegetables, mga healthy foods. PRINCESS P.
BARNAYHA, 16, Casalaan, estudyante sa hayskul.
Una sa tanan, moinom permi (og) tubig,
maglikay (sa)
mga mantikaong pagkaon ug kanunay magkaon og mga
utanon. DIVINA PONTERAS, 48, Brgy.4, caregiver
Mogahin
og
oras
sa
pag-exercise,
og
green
leafy
vegetables.
Healthy
LUZ YAP, 61, magtutudlo

mokaon
lifestyle.
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