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Medalla padayon sa pagkutkot
sa Sangguniang Bayan (SB)
nga tun-an una sa Technical
Wo r k i n g
Group (TWG)
o grupo nga
nagtuon
sa
kahimtang
sa suba sa
posibleng
kadaot
niini
sa Brgy. I, III,
IV, Mantuyop,
Sandulot,
Casalaan, ug
Ang mga lumulupyo sa Brgy. Caticugan nagprotesta sa suba sa Siaton. Sukad pa sila Datag.
sa 2011 nagprotesta apan hangtod karon nagpadayon ra gihapon ang pagkutkot sa
K i n i
suba. (hulagway ni Sam Radoc)
samtang ang

TWG mihangyo sa SB nga
unta mahatagan na sila og
gahum batok sa pagkutkut
sa suba sa Siaton. Si Engr.
Teodorico Quilnet, miembro
sa TWG, miingon, “Ang
TWG maoy motabang sa
pag-amping sa mga dam,
irigasyon, ug uban pang mga
panag-iya sa gobyerno. Walay
tango ang TWG kay ang
pagtugot sa maong pagkutkut
sa probinsya lang gihapon,
busa hinaot pa nga dili lang
kita maghunahuna sa ginansya
kondili protiktahan usab ang
padayon sa panid 4

Bag-o
na usab nga
edipisyo
o
building
alang
sa
tunghaan
ang natukod
sa
Siaton
National
High School
o SNHS nga
nagkantidad
og 4.5 milyon
ka
pesos.
Gikan kini sa nasudnong
buhatan sa Dep-Ed ug
giinagorahan niadtong Hulyo
7. Duna kiniy duha ka andana
nga may upat ka lawak kada
andana alang sa Senior High
School.

Matud pa sa ilang prinsipal
nga si Evangeline T. Mira
kini lakip sa pagpangandam
alang sa K12 sa Hunyo 2016.
Malaomon sila nga matukod
usab ang ubang building alang
padayon sa panid 3

Nagpadayon lang gihapon
sa pagkutkut sa suba sa

Siaton ang Medalla Concrete
Products bisan giingnan na kini

TSO batok sa ATR

Ang opisina ni Gobernador
Roel Ragay Degamo miluwat
og
usa
ka
Temporary
Suspension Order o mando
sa temporaryong paghunong
batok sa ATR Construction &
Aggregate Supply sa pagkutkut
diha sa suba sa Siaton.
Ang ATR Construction
& Aggregate Supply naa sa

ngalan ni Alona Ator nga
nagpuyo sa Brgy. Mantuyop,
Siaton ug may permiso nga
numero SAGP-040-15. Ang
mando gidawat ug gipirmahan
ni Ms. Janet Rodriguez
niadtong Hulyo 14, 2015, 4:20
sa hapon.
Sumala sa pamayahag ni
padayon sa panid 3

Ang luna nga gikutkut apan dunay Temporary Suspension Order o
mando sa temporaryong paghunong batok sa maong kalihukan.

Pagpangandam sa K12
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Igong Pagkaon
Impluwensya
sa
Ang Negros Oriental dunay igong humay ug mais
Social Media
ug ubang produktong panguma alang sa 2014. Kini

na lang
siguro angsawala
mag-Facebook,
Twitter,
angPipila
pasalig
nga gipagula
buhatan
sa Agrikultura
sa
Instagram o uban pang klasi sa teknolohiya. Unsa man
lalawigan.
kaha kadako ang impluwensya niining mga teknolohiya
Gani angnga
lalawigan
giingon
nga dunay
40 porsyentong
sa umalabot
Bugnong
Lugaynon
sa 2016?
humay,
70 porsyentong
suplay
sa bugas
mais.
Ang
Dinhiugmga
gitawag og social
media
sa mga
lainlaing
panghunahuna
alegasyon
sa anomaliya
Negros Orientalo dili
makulangan
sa suplaynga
sa nahimo
humay
sa
atong
nasud karon
ug sa atong lungsod.
ug namuno
mais ug sa
ubang
produktong
panguma.
Daghang
mga
hait
nga
pulong
gipangluwatan.
Anaay
Kon wala pa ang mga kalamidad nga mihapak
sa
nagtago apan aduna usay nagpaila kon kinsa sila ug
dakbayan sa Bayawan ug lungsod sa Zamboanguita bagnagkomentaryo sa kunohay mga sayop ug maayo nga
ohay lang,
gilauman
nga suplay sa humay makaabut
gibuhat
diriang
sa atong
lungsod.
untaLainlaing
og 60 porsyento.
tawo naggamit sa maong teknolohiya
sa pagtuboy
sa
ilang manoknga
umalabot
ngamagutman
Bugnong
Nindot nga palandungon
dili gayud
Lugaynon.
Ang samga
opisyales
ug ang
nagsuporta
ang katawhan
Negros
Oriental
subay
niining
kanila nabahin sa panan-aw tungod sa mga negatibong
kasamtangang situwasyon.
komentaryo nga mabasa sa social media.
Ang padayun
nganga
programa
panguma
Adunay
gitawag
freedomsaoforganikong
speech o kagawasan
dako
og gikatabang
pagkab-ot
niini.
sa
pagsulti
sa atong sa
batakang
balaod
apanPadayun
kining
katungod
naabusaran
o gigamit
sa atong
katawhan
ang maong
programabatungod
sa P10
milyones
nga
aron
makapadayag
sa ilang
mga sentimento
ug diha
mga
gigahin
sa pagpalapnag
sa organikong
panguma
panghunahuna?
sa mga lungsod ug dakbayan. Padayun usab ang mga
Sa mga komentaryo karon sa social media nagpasabot
bansaybansay
sa mga
mag-uuma
alang ug
sa maong
kini
nga ang mga
Siatanon
aktibo gayod
adunay
programa.
pagpakabana sa mga nahitabo sa atong lungsod, negatibo
benepisyo
subay niini.
manDaghang
kini o positibo.
Nindotnga
kinimakab-ot
nga kalambuan.
Panghinaut
lang nga
untasuplay
gamitonsaang
social media
Gawas
nga dunay
igong
pagkaon,
mas
sa
tukmang
paagiang
ogmga
alang
sa maayong
Kini
luwas
pa gayud
katawhan
gikantumong.
sa mga sakit
ilabi na sa natad sa komunikasyon diin mahimo kini
tungod kay wala may sambog nga makadaut sa lawas
nga taytayan aron masabwag ug mapakaylap ang mga
nga pestisidyo
ug kemikal
abono ngasagamiton
sa
kalambuan
nga angayan
nga sa
mahibaluan
tanan ilabi
pagpatambok
yuta nga
sa mga
na
sa pagpili sasahaum
mgaumahan.
opisyales nga modala sa
renda
sa pangagamhanan
Siaton.
Hinaut
nga masustinirsakini
nga programa.
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Arte ug
Artista
Ulan

Unsa
ang saExecutive
madasig
ka pulong
sa trabaho,
Wala kaayo
atong sinultihan
ang mga
kabaOrder
181
nga
kwarta
sa
katawhan
kini
hin sa “art” ug “artist”. Gani, ang diksyonaryong Cebuanogipahamtang
sa Pilipinas
serbihi saog maayong
English ni Rodolfo
Cabonce busa
nga nagkabat
1175 ka
ni
Pres.
Aquino?
Wala’y
pagabiabi
ang kinatsila:
tanang
dahon naghatag lamang og mga pulong nga
makasupak
sa usa ka tawo nga may tuyo sa
“arte” ug “artista.”
Executive
Order. nga
Mora
opisina
o diin dili
ka
Sa adlaw-adlaw
gamitimong
niining duha
ka pulong,
kini
og
tingog
sa
hari
nga
nadestino.
Hunahunaa
usab sila makahatag og bug-os nga kahulogan. “Ga-inartumanon
sa kansang
gingharian.
utang
kabubut-on
tista” ang tawo
sulti nga
o buhat
dili sa
matinud-anon.
Usa
kini
ka
pasundayag
kining
5,000
pisos
ngadto
“Arte kaayo” ang linihokan o binuhatan sa tawo kon
lapas
sa
gahum
sa
Partidong
sa
imong
gialagaran
na sa naandan nga maayo. Apan ang gustong ipasabotnga
sa
naglingkod
sa posisyon
katilingban—walay
lain
ininglis nga “art”
mao angsabinuhat
sa tawo nga nagpakita
Presidente.
Ang
Executive
sa tinuod nga
pagbati
gikan sakondili
kalag. ang nasod natong
Order
nagasugo
Pilipinas.
Hatagi
og
Apil181
niini
ang mganga
sinulat
sama sa sugilanon
ug
ang
tanang
empleyado
sa
pinakamaayong
serbisyo
balak; mga pasundayag sama sa honi ug awit, sayaw,
gobyerno
sa nasud,
uban siya.
dibuho, pinintal
nga hulagway,
pelikula, ug dula. Arte
ang
korporasyonnga
sa ginama sama
------0-----usab mga
ang maanindot
sa mga balay,
gobyerno,
mga
komisyon
Kumusta
angbinuhat
lantugi
taytayan, igsulol-ob, uubp. Kining tanannanga
nga
gitawag
sumala
sa sa sulod
sa SIWASA?
sa tawo
makahatag
og kahimuot,
kalingawan
o tabang
Konstitusyon,
mga
LGU
Kinsa
ang
may
gahum
sa kinabuhi. Apan dili ang tanang binuhat matawag
og
hangtod
sa lamang
barangay,
sumala sa samga
nilagda
“arte” kay kadto
nga nagmagikan
kalag—busa
makadawat
og ekstra
nga sumbanan
niya sa
makahikap usab
sa kalagnga
sa nagsud-ong
o naminaw—ang
kwarta
katumbas
sa
hingpit nga
matawagsaogusa
“arte”.pagdesisyon
Ang nagbuhatkabahin
og arte mao
ka
bulan nga
suweldo pagdumala sa kooperatiba,
ang matawag
og “artista”.
o dili
mokulang
sa Php Pilipino
ug
sa si Edilberto
pagpalambo
Nailhan nga artistang
sila
ug
5,000.
Gitawag
kini niya,(manunulat);
pagpagwapo
sa
Edith Tiempo,
Myrna Pena-Reyes
Leandro
og
PEI
(“Performance
iyang
serbisyo
ngadto
Locsin(arkitektura); Ryan Cayabyab (honi ug awit); FerEnhancement
Incentive”
o og
sa hulagway);
katawhan…apil
na
nando Amorsolo
(pamintal
Liza Macuja
pagpadasig
sa trabaho)!
sa
(sayaw), uubp.
Karong tuiga, kon
wala unsa’y
hatagi ogmahitabo
pasidungog
Dugang
pa kining
pondong
natigumugninasiloEngr.
ni P-Noy
si Nora
AunorPEI
tungod
kay nadakpan
sa
nga bulan
ngasa pagdala
Quilnet?og droga
Niabotsana
man
tan“ika-13
siya sa Estados
Unidos
maleta.
suweldo”
ug
mga
bonus
nga
diay
kini
og
usa
ka
milyon
Apan ang pagdala niya sa papel sa pipila ka pelikula mao
madawat
sa Disyembre.
ka pisos.
ang nagmatuod
nga hingpit siyang
tawagon og “artista”,
Nagsugod
ang “ulan sa
------0-----dili lamangna
“aktres”.
kwarta
panahon
eleksyon”.
Unsay
Karong
semanaha,
nayugyug Pangutana:
ang kalibotan gumikan
Malipay
gayudni ang
tawo
duhaartista
o tulosa ka
lakang
sa kamatayon
Robin
Williams,
pelikula
ug
nga
makadawat
niining
trabaho
(apil
entablado
(komedya).
Lab-assaug imong
mamugnaon
ang iyang
kantidad
na kayniyaang
ug
pakatawa; ilabi
ang pagdala
sa pagkaestudyante)
papel sa “Dead Poets
Society”,
Vietnam”,
uubp. nakapapukaw
“wa
pod“Good
ko Morning
nangayo.”
pagkatawo
nga pwede
sa kahiladman sa
kalagnimong
kon unsa
diay ang
atong
Hinumdumi
ngaatongkon
ayohon
karong
pagkatawo.
Robinbulana?
Williams. Magmalinawon
matuud
manNanu-nanu,
galing ang
ka unta sa imong
pagpahulay!
pangandoy
ni P-Noy
nga
Pangutana: Kinsay imong kinaham nga aktor ug aktres? Unsang pelikula o sine ang imong nakita nga dili
nimo malimtan? Unsay nakahikap ato sa imong pagbati ug
pagkatawo? Matawag ba ang Ginoo og “artista”? Unsay
iyang binuhat nga makahikap sa imong kalag?
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Pagpangandam... gikan sa
panid 1
sa pag-andam sa pagkaon o
food processing, mga himan sa
pamanday o carpentry tools,
mga gamit ug ekipo alang sa
balay o household equipment,
ug 100 ka kompyuter alang
sa pag-ayo og kompyuter o
computer hardware servicing.

Nagbasa sa KL ang mga tinun-an sa Siaton National High School niadtong Agosto 8 sa hapon sa balay
sa pamilya Pinili atol sa adlaw nga natawhan ni “Ate” Claire Ann. Makita sa hulagway sa walang retrato si
(wala-tuo) Hilary C. Ege, Gwyneth C. Ege, Claire Ann Pinili, Alanes Jalandoni, Prezel Ann Banatanto, ug
sa tuong retrato (wala-tuo) si Ana Liza Laysico, Felly Jean Palallos, Aileen Mae Torres, Mahriel Pajulas, ug
Rheamae Yitchido.

Siatanon nahimong bayani
Wala damha nga mahimong
usa ka bayani si Alvin Pancito,
30 anyos, taga Brgy. Datag,
Siaton human niya giluwas ang
upat ka tawong hapit malumos
sa dagat samtang nagpiknik
didto sa Jumeirah Open Beach,
Dubai niadtong Hunyo 28, 2015
alas 2:00 sa buntag.

Nadungog
ni
Alvin
ang tingog sa babaye nga
nagpakitabang ug sa walay
pagduhaduha midalagan siya
padulong sa tingog apan wala
siyay nakita kay dulom kaayo.
Walay laing
misugakod
paglangoy kay nahadlok sa
kabaskog sa dagat, apan si Alvin
misalom aron luwason ang mga
nalumos. Naluwas niya ang tulo
ka babaye ug usa ka lalaking
Arabo.
Matud pa sa pakighinabi sa

Gulf News uban sa iyang amigo
nga si Bryan Javier, natingala
silang tanan sa kakusgan ni
Pancito sa pagluwas sa upat ka
tawo. “Mura siya og superman
nga nagbalik-balik og langoy sa
baskog nga dagat,” miingon si
Javier.
“Mahadlok gayod ako og
dagat (apan) kaniadtong duol
malumos ang akong manghud
nga babaye ug hapit na mawadan og kinabuhi unya wala’y
laing mitabang, giluwas ko
siya,” mipadayag si Pancito.
Si Pancito natawo niadtong
Abril 17, 1985, sa Datag, Siaton,
kinamagulangan sa duha ka
anak nila ni Lydia Macasukit ug
Benigno Pancito. Nahuman siya
sa elementarya sa Felipe Tayko
Memorial School (FTMS) sa
1999 ug sa segundarya sa Siaton
National High School (SNHS)
sa 2004. Wala niya mahuman
ang BS-Elementary Education
sa NORSU.
Mibiya siya sa nasud 10 ka
tuig na ang milabay. Karon, dili
lamang siya usa ka trabahante
sa hypermarket kondili sikat ug
hanas usab siya sa pagkanta ug
pag-arte sa daghang bantugang
mga pasundayag sa Dubai.
“Inspirasyon nako ang
akong pamilya samtang ania
ako sa gawas. Kinahanglan
magkugi, andam makat-on,
magsakripisyo, ug ilabi sa

tanan adunay paghigugma sa
imong gibuhat. Ang dakong
ganti nga akong nadawat mao
ang pag-ila ug pagdayeg sa
butang gamay man o dako.
Dili gayod magdahom gikan
sa uban kay kung mapakyas
kini madismaya gayud ikaw.
Pagpadayon sa pagbuhat sa
imong kaugalingong buluhaton
nga naghatag kanimo og kalipay
kay dili lang mahibaloan nga
anaa na sa imong duol ang
Ginoo.”

TSO... gikan sa panid 1
Mayor Alberto G. Ator sa usa
ka pakighinabi sa Fil-Products
News TV dili siya ang tag-iya
sa maong yuta ni ang iyang
anak nga si Alona Ator. (Ang
NOTE: bie ang size ani kay parehas ra sa travel ad
maong pakighinabi makita sa
Youtube).
Naglibog karon ang mga

Sa kasamtangan nagsusi
na sa yuta ang representante sa
Dep-Ed alang sa pagtukod og
bag-ong mga lawak tunghaan
o classrooms.
Ang mga
karaang lawak tunghaan gubon na aron mahamugaway ang
mga estudyante ug mahilikay
sa disgrasya tungod sa kadaan
niini. Ang SNHS adunay dili
momenos sa 1,288 ka mga
estudyante busa malaomon
si Mira nga madugangan
usab ang ilang “full swing”
o andam na gyud ang SNHS
alang sa K12.
Siatanon kun kinsa ang tinuud
nga tag-iya sa maong yuta
nga gikutkut. Nakapangalan
man sa usa ka Alona Ator ang
nakabutang sa permiso nga
gipaskil sa yuta.
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Tubag Lungsuranon
Ganahan ba kamo nga adunay state of the
municipality address (SOMA) nga pagahimoon
sa Mayor sa mga syudad ug lungsod?
Uyon ako nga adunay SOMA. Ang state of the municipality
address usa ka lakang sa ehikutibo nga moreport sa katawhan ug
unsa ang mga nahimo sa iyang administrasyon sulod sa usa ka tuig.
Dinhi mahibal-an sa mga katawhan kun aduna bay nahimo nga
proyekto ug mga future plans para sa atong pinalangga nga lungsod. Prince M. Pinili, 22, konsehal sa barangay
Isip usa ka lumulupyo sa munisipalidad sa Siaton, ako
nagaingon ganahan ako adunay SOMA, kay
1.para pud makabalo kaming mga katawhan kung unsay
mga proyekto nga gitukod sa atong mayor
2.para makabalo kami kung adunay mga balaod nga
nahimo sa mga opisyales
3.para makabalo kami kung unsay status sa atong
munisipalidad kung kini ba niuswag o wala.
4.para pud makabalo kami kung tinuod ba ang mga isyu
nga gibalibag o gi-aligar sa atong mayor. - Ruffy Romero, 23,
freelance artist
Ganahan, kay para dili mabuta ug mabungol ang mga
katawhan dinhi sa lungsod kung unsa ang mga kalihukan nga
gibuhat nila sulod sa ilang pagpanerbisyo sa pipila ka mga
katuigan. - Kresol Chavez, 19,BS Ed, NORSU
Ganahan. Isip usa ka molupyo niining lungsora katungod namo
nga mahibal-an kung unsa na ang mga kalamboan nga nahimo
ug angayan nga pagahimuon sa atong mayor. Usa pa, ganahan
namong mabal-an kung ang mga saad sa niaging eleksyon
natuman na ba. - Niel Balbuena, 30, BSEEd-IV, NORSUSiaton

Medalla ... gikan sa panid 1
kalikopan.”
Hangtod karon naghakot
lang gihapon ang dalag nga de
karga sa Medalla padulong sa
syudad sa Dumaguete bisan
wala pa gihapon makatuman
sa mga gikinahanglan sa

DENR kabahin sa pag-ayag
sa tungaan sa suba. Hinay
kaayo ang pagproseso sa mga
dokumento sa pagpahunong sa
Medalla.
Si Engr. Ruperto Badon
sa Environment and Rural
Development
(ENRD)

Pagsaulog sa Nutrition
Month 2015
Ang lokal nga kagamhanan sa Siaton miduyog sa pagsaulog
sa Nutrition Month niadtong Hulyo 2015 ubos sa tema “Timbang
iwasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo” o hustong timbang
pinaagi sa igsaktong pagkaon ug ehersisyo. Ang Dep-Ed
nagmando sa lain-laing ahensya sa gobyerno sa pagsaulog niini.

Ang pagsaulog nagtumong sa pagpaamgo sa publiko sa
kaimportante sa maayong pagkaon ug mga buluhaton sa lawas
aron malikayan ang sobrang timbang o “obesity”. Malikayan
usab ang ang “non-communicable disease” o sakit nga dili
makatakod nga maoy lagmit resulta sa sobrang timbang.
Dumaguete miingon nga
kinahanglan gihapon ang
ordinansa sa munisipyo isip
kondisyon alang sa permiso
sa Environmental Compliance
Certificate o sertipiko nga
nagtan-aw
sa
kaayohan
sa kalikopan.
Dili pwede
mag-stockpile apan pwede
makaayag basta lainon ang
dagkong bato. Pwedeng dadon ang gagmayng bato apan
ang dagko ibutang sa kilid sa
suba.

Ang sugyot ni Dr. Emiliano
Futalan mao nga sundon gayud
ang mga giya aron makita og
unsay mga kalapasan. Kon
mahimo naa gayoy hingpit nga
pakig-istorya tali sa probinsya
ug sa TWG.
Karon,
ang
mga
lungsuranon nangandam usab
sa posibleng pagbaha panahon
sa tang-ululan o unsay
posibleng resulta sa pag-usob
sa agianan sa tubig ug sa
pagkutkot.

Grace Travel and Services

Travel safely in His grace

Your Airline Ticketing Services in Siaton!

Ceres Terminal, Siaton, Negros Oriental
Cell phone No. +639278800946+639282692381
Email add: gracetravel14@gmail.com

Mga ekipo nga gigamit sa pagkutkut sa Suba sa Siaton.

