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Dalagan pahiuli

“Dalagan para sa
Kausbanan.”
Kini ang
tema sa
2016 lima ka
kilometro nga Fun Run,
alang sa pagsuporta sa
rehabilitation
program
sa 595 nga naggamit ug
nagbaligya og droga nga
misurender ubos sa Oplan
Tokhang . Gitawag silang
Volunteers of Peace and
Change nga gidumala sa
lokal nga kagamhanan ug
Siaton-PNP.
Dunay 917 ang miapil
sa dalagan lakip ang
padayon sa panid 3

P6.00

Ang mga sakop sa kapolisan ug ubang pang mga grupo nga misalmot sa fun run.

Garbo sa mga Siatanon!

Councilor Chester Lim sa
Jimalalud sa botos nga 116(Ikaduhang bahin)
91. Samtang si Dumaguete
City
Councilor
Lilani
Si Siaton Kagawad
Ramon nakakuha lamang
Miguel Dungog napiling
og 24 votes.
bag-ong Presidente sa
Bilang presidente sa
Philippine
Councilors
liga
sa mga konsehal sa
League o Liga sa mga
lalawigan,
si
Dungog
Konsehal sa Pilipinas sa
ang
molingkud
Negros Oriental. Si Dungog
isip
ex-officio
midaog niadtong miaging
member
o sakop
nasudnong eleksyon sa
sa
Sangguniang
lungsod sa Siaton ilalom
Panlalawigan.
sa partidong NUP og
Samtang
si
nakakuha og 11,288 botos
Christian Dominic
sa mga Siatanon, nagpuyo
O. Futalan napili
sa Poblacion I, anak ni
isip Silliman Idol
Monserat Tabacug.
Atol sa botohan alang sa mga konsehal sa lalawigan, 2016.
Si
Futalan
pagkapresidente sa liga sa iyang gipildi si incumbent

estudyante sa College of
Mass
Communication.
Siya nagpuyo sa Poblacion
3 Siaton ug miyembro sa
Siaton Sillimanites.
Ang
iyahang
mga
ginikanan mao sila si Panfilo
Futalan, Jr. ug Virginia
Futalan.
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Pahiuli
aron
Magbag-o
Igong
Pagkaon
Ang usa
Negros
Oriental
dunay dunay
igong pay
humay
ug mais
Ang
ka tawo
nga nasayop
panahon
nga
mausab.
Gani
napatik
man
kini
sa
Balaang
Kasulatan.
ug ubang produktong panguma alang sa 2014. Kini
Apan unsa man ang angayan nga buhaton sa usa ka
ang pasalig
nga gipagula
buhatan
Agrikultura
sa
tawo
nga nakasala?
Dunay sa
tulo
ka mgasa
butang
nga iyang
posibling
mahimo. Una, mangayop siya og pasaylo ngadto
lalawigan.
sa Labaw nga Makagagahum sa iyang mga kalapasan alang
Gani ang
lalawigan giingon
nga dunay
40 porsyentong
sa iyang
espirituhanong
kaluwasan.
Ikaduha,
mosugilon
humay,
ug 70mga
porsyentong
suplay
sa bugaskay
mais.
siya
sa iyang
sala ngadto
sa kapolisan
isipAng
usa
ka
lungsuranon
duna
may
mga
balaud
ug
mga
ordinansa
Negros Oriental dili makulangan sa suplay sa humay
nga nagagiya sa katawhan alang sa tul-id nga dalan aron
ug mais ugkun
ubang
produktong
panguma.
maaninaw
duna
bay kalapasan
nga nahimo. Ang
ikatulo,
sa pasaylonga
ngadto
sa mga
Konmao
walaang
pa pagpangayo
ang mga kalamidad
mihapak
sa
tawo nga imong nahimuan sa salaud.
dakbayan
Bayawan
ug lungsod
sa Zamboanguita
bagNindot sa
nga
hunahunaon
kun mao
kini ang mahitabo.
Dunay
kaseguruan
ang kaluwasan
sa usag-usa.
ohay lang,
ang gilauman
nga suplay
sa humay makaabut
panghitabo
karon diin dunay daghan nga misurender
untaSaog
60 porsyento.
sa kapolisan labot sa ilang mga kalambigitan sa ilegal nga
Nindot
ngaang
palandungon
dilikay
gayud
magutman
droga,
positibo
resulta niini.nga
Kini
dunay
may pagangkon
sa
kasaypanan
nga
nahimo.
Dugang
niini,
usab
ang katawhan sa Negros Oriental subay naa
niining
ang katuyuan nga magbag-o na sa ilang mga dautang gawi.
kasamtangang
situwasyon.
Dakung pagdayeg
ang angayan nga itunol ngadto sa
mgaAng
boluntaryo
dili lalimsanga
moangkun
ka nga
padayunsanglit
nga programa
organikong
panguma
duna
kay
kasal-anan.
Gani
makamugna
man
kini
og
mga
dako og gikatabang sa pagkab-ot niini. Padayun
pagsaway ug panghimaraut gikan sa uban sanglit mailhan
maong programa
tungod
sa nga
P10ingon
milyones
nga
oang
mamarkahan
man ang usa
ka tawo
siya niana
human
sa iyang sa
mga
kasaypanan.
gigahinmiangkun
sa pagpalapnag
organikong
panguma diha
Ang gihimong dalagan alang sa pahiuli nga dunay
sa mga “Dalagan
lungsod ug
dakbayan.
Padayun
usabkaayo
ang mga
temang
alang
sa Kausbanan”
haum
agig
suporta
sa mga miboluntaryo.
Hinaut alang
nga magapadayun
bansaybansay
sa mga mag-uuma
sa maong
ang pagpahiuli nga programa o rehabilitation program nga
programa.
gisugdan sa kagamhanan aron makasinati na og bag-ong
Daghang
benepisyo
nga makab-ot subay niini.
paglaum
ang mga
boluntaryo.
Apannga
labaw
sa tanan,
sentro
o
Gawas
dunay
igong hinaut
suplaynga
sa dunay
pagkaon,
mas
rehabilitation center aron mahatagan og maayong pagtagad
luwas
paboluntaryo
gayud angugmga
katawhan
gikan
sa mga sakit
ang
mga
padayun
ang ilang
pahiuli.
Ang kay
makanunayon
nga programa
alang sasapahiuli
tungod
wala may sambog
nga makadaut
lawas
sa mga boluntaryo gikinahanglan aron makumpleto ug
nga pestisidyo ug kemikal sa abono nga gamiton sa
mamahimong mabolukon ang ilang mga sakprisyo sa ilang
pagpatambok
yuta sa sa
mga
umahan.
boluntaryo
ngasapagtahan
ilang
mga kaugalingon aron
magbag-o.
Hinaut nga masustinir kini nga programa.
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B UK H A D
Susan Monte de Ramos-Soldwisch

Sosyal
Medya
Arte
ug
Artista
Duha ka bulan na lang, motangkod na og lima ka tuig

kaayo
sa atong sinultihan
ang mga
pulong500
kabaang Wala
Kitang
Lungsuranon!
Matag duha
ka semana
ka
hin sa “art”
ug “artist”.
Gani,niini.
ang diksyonaryong
Cebuanokopya
ang bag-ong
gawas
Gakaylap kini
sa mga
English ni Rodolfo
Cabonce
nagkabat
og 1175
ka
kabarangayan
hangtod
sa bukid.nga
Pinaagi
sa website
www.
dahon naghatag lamang
og kita
mgasapulong
nga
kinatsila:
kitangsiatanon.com
abot usab
lainlaing
nasod.
(Oo,
“arte”
ug
“artista.”
daghan ang Pilipinong Bisaya sa kalibotan!) Daghan usab
adlaw-adlaw
nga gamit
niining
ka pulong,
dili
ang Sa
mga
Siatanon, bisan
ang taga
laing duha
lungsod
sa Neg.Or.,
ang
naghinamhinam
sa
atoang
mga
panghitabo.
usab sila makahatag og bug-os nga kahulogan. “Ga-inarNahimatikdan
na sasulti
mga
mambabasa
nga may
tista”
ang tawo kansang
o buhat
dili matinud-anon.
kalainan
ang
Kitang
Lungsuranon
sa
uban
nga
peryodiko.
“Arte kaayo” ang linihokan o binuhatan sa tawo kon lapas
Kasagaran
sa mga
gipanag-iyahan
politikosa
o
na sa naandan
ngaperyodiko
maayo. Apan
ang gustongogipasabot
negosyante.
Busa,
ang
mga
opinyon,
mga
balita,
ug
mga
ininglis nga “art” mao ang binuhat sa tawo nga nagpakita
ads
(binayran
taho)gikan
mas sa
nagapabor
sa tinuod
nga nga
pagbati
kalag. sa interes sa tagiya. Apil
Diay,niini
sa pagsugod
sa
KL,
daghan
ang mga sinulat samaang
sa nakaingon
sugilanonnga
ug
kang
Mayor
kini . O dili
ba, sa
sa munisipyo
o gobyerno
balak;
mga Ator
pasundayag
sama
honi ug awit,
sayaw,
kini.
dibuho, pinintal nga hulagway, pelikula, ug dula. Arte
Saang
ngadtongadto,
nakita
mga Siatanon
nga
walabalay,
man
usab
maanindot
nga sa
ginama
sama sa
mga
nagaduso
og
kandidato
o
politiko
ang
KL.
Wala
usab
kini
taytayan, igsulol-ob, uubp. Kining tanan nga binuhat
nagadaot
kang
bisan
kinsa.
Nagapahayag
lang
gayud
kita
sa tawo makahatag og kahimuot, kalingawan o tabang
sa
mga hitaboApan
nga may
panghimatuod--o
sa mga
sa kinabuhi.
dili ang
tanang binuhatgikan
matawag
og
autoridad o gikan man sa amoang imbestigasyon. Mga
“arte” kay kadto lamang nga nagmagikan sa kalag—busa
propesyonal ang nagdumala sa KL busa makasalig ang
makahikap usab sa kalag sa nagsud-ong o naminaw—ang
katawhan nga wala’y gibalita nga gumikan sa hungihong
hingpit nga matawag og “arte”. Ang nagbuhat og arte mao
lamang. Maayo pud nato’ng hinumduman nga masayop
ang matawag og “artista”.
usahay
ang KL! Salamat sa inyohang pagtabang , ingon
Nailhan
nga kabubut-on!
artistang Pilipino sila si Edilberto ug
man sa maayong
Edith
Tiempo,
Myrnanagadala
Pena-Reyes
Leandro
Ang
peryodiko
usab(manunulat);
og komentaryo:
isip
Locsin(arkitektura);
Ryan
Cayabyab
(honi
ug
awit);
Fermas lalom ug lapad nga pagpahayag sa balita ingon man
nando
Amorsolo
(pamintal
og ug
hulagway);
LizaMao
Macuja
sa
kahimtang
sa lungsod,
nasod,
katilingban.
kini
(sayaw),
uubp.
Karong
tuiga,
wala
hatagi
og
pasidungog
ang “Editoryal” ug ang “Bukhad”. Opinyon o hunahuna
ni P-Noykini
si Nora
Aunor ug
tungod
kay nadakpan ug
nasilolamang
sa Editor
sa Komentarista.
Gitinguha
tan siya
sa Estados Unidos
sa pagdala
og drogaug
sa maleta.
nga
makapapukaw
sa inyohang
hunahuna
pagbati
Apan
ang
pagdala
niya
sa
papel
sa
pipila
ka
pelikula
ang ginahisgotan matag gawas sa peryodiko ug nga mao
kini
ang nagmatuod
nga hingpit siyang tawagon og “artista”,
inyohang
pakigsultihan.
dili May
lamang
“aktres”.
panid
ang KL sa Facebook. Dinha makita ang
Karong
semanaha,
kalibotan
gumikan
pipila
lamang
ka litrato nayugyug
ug sinulat.ang
Ang
Facebook
usa sa
sa
kamatayon
ni
Robin
Williams,
artista
sa
pelikula
gitawag nga “sosyal medya”. Dili tungod kay sosyalug
o
siga
ang naa
dinha kondili
anaaug
sa mamugnaon
internet , diinang
sayon
ra
entablado
(komedya).
Lab-as
iyang
nga
maentrahan.
gigikanan
sa pulong
“sosyal”
pakatawa;
ang Ang
pagdala
niya sabaya
papel
sa “Dead
Poets
nagkahulugan
ogMorning
“sa katawhan”.
Pananglit,
kon anaa ka
Society”, “Good
Vietnam”,
uubp. nakapapukaw
sa
Facebook, “makahibalag”
sa unsa
tanandiay
nimong
kaila
sa kahiladman
sa atong kalagkakon
ang atong
(Friends)
anaa sa fbRobin
(Facebook).
UgMagmalinawon
magkabayloay
pagkatawo.nga
Nanu-nanu,
Williams.
mo
og
estorya.
ka unta sa imong pagpahulay!
Ang
KL anaa’y
3000+
ka “Friends”.
Sa ato
pa, ug
ingon
Pangutana:
Kinsay
imong
kinaham nga
aktor
akkadaghan
ang
nagabasa
o
nagalantaw
sa
panid.
Dinha
tres? Unsang pelikula o sine ang imong nakita nga dili
nagabayloanay
hunahuna,
pagbati
bisanpagbati
kinsa nga
nimo malimtan?ogUnsay
nakahikap
ato ang
sa imong
ug
gustong
mopadayag
sa
ilahang
panan-aw.
Nadasig
ako
pagkatawo? Matawag ba ang Ginoo og “artista”? Unsay
padayon
iyang binuhat nga makahikap sa imong
kalag? sa panid 3
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Pulis Balita

Taga-Giligaon gidakop tungod
sa gituhuang shabu

Septembre 1-15, 2016
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Mga boluntaryo nanglimpyo

Residente sa Barangay Giligaon nga giilang si Alberto
Montefalcon y Gelera, 61 anyos, gidakop niadtong
Septyembre 12, 2016 sa ala 1:00 sa hapon kay gisuspetsahan
nga naghupot og ilegal nga droga.

Nanglimpyo ang mga Volunteers of Peace and Change
sa Juan Luna St, Barangay 2, Poblacion, Siaton niadtong
Septyembre 11, 2016, alas 9:00 sa buntag. Ang boluntaryo
o volunteers mao ang misurender ilalum sa kampanya
batok sa ilegal nga droga o Double Barrel Project sa PNP.
Ang pagpanglimpyo lakip sa Rehabilitation Program ug
gidumala ni PSI Varie A Villanobos, Officer-in-Charge;
PO3 Raymond Kiki; ug PO2 Warren Macatiguib.

Sa datus gikan sa Siaton PNP, nakuha ang usa ka gamay
nga pakete nga may sulod nga morag shabu ug P500.
Gipangulohan ang pagdakop ni PSI Varie A Villanobos
sa Siaton PNP ug ni SPO3 Rheymond Samson sa PDEA.
Anaa karon sa PDEA ang suspetsado aron mapahamtangan
sa hustong sumbong.

Pabasa

Nagbasa sa Kitang
Lungsuranon si Jaime Eneres
(wala), 29, taga Sumaliring;
si Jaypee Chan (tunga), 22,
taga Brgy.Bonawon; ug si
Jarab Hudierez (tuo), 25, taga
Brgy.2, Siaton.

Dalagan... gikan sa panid 1
SILTA (Siaton Lawn Tennis
Association), mga magtutudlo
sa Siaton DepEd West 1 ug
2, DepEd East Distrito, mga
kapitan sa barangay, mga
tinun-an ug magtutudlo sa
NORSU-Siaton, mga pundok
gikan sa publiko ug pribado,
mga empleyado sa lokal
nga kagamhanan sa Siaton,
ug mga Siatanon nga buot
motabang sa pagbag-o sa
mga misurender. Mikita ang
dalagan og P18,340 gikan
sa bayad sa rehistro nga P20
matag usa, sumala ni NUP
(non-uniform
personnel)
Zennia
Zon
Tinguban
Macalipay Banluta.
Si Kag. Reynaldo Darias
nagpasalamat sa Siaton PNP
nga nahimugso ang maong
programa. Matud niya , “Ang
Ginoo magauban kanato sa
pagpaningkamot sa kausaban
sa atoang lungsod.”
Si Mayor Fritz Diaz
miingon, “Dili mahimo
ang maong programa kung
wala ang mga kauban nga
mga Volunteers for Peace
and Change nga biktima sa
maong droga. Malipayon
kaayo ko sa pagsugod tungod

kay national campaign man
kini sa atoang Presidente
Duterte. Ang Siaton ra sa
tanang LGU nga walay
namatay. Kay ako nagtuo nga
ang usa sa pagbag-o sa tawo
dili gayud ang pagpatay kay
samtang aduna kitay kinabuhi
ang tanang mga butang nga
gihimo sa atoang Ginoo
naa gyoy bili. Pangandoy
nako nga ang Siaton maoy
unang tawgon nga drug-free
municipality.”
Mapasalamaton
siya
sa Siaton-PNP sa Negros
Oriental nga mao usab ang
nag-una sa kampanya sa droga
sa tobuok probinsya. Dili
usab kini mahimo kung wala
mitamabayayong ang mga
kauban sa Peace and Change.
“Kadtong mga misurender
didto sa estasyon sa polis og
miingon nga moundang na
sa bisyo kay biktima lamang
sila maoy usa ka timaan nga
midaog sa kampanya batok
droga,” dugang niya.
Adunay mga fund raising
nga himuon pa ugma damlag
aron suportahan ang mga
misurender.
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Tubag Lungsuranon

Pangutana ug Sugyot sa mga
Lungsuranon

Hulagway sa Fun Run

Pwede mangutana ko asa man gigamit ang P42 milyon sa
niaging administrasyon para pud mahibalo ang katawhan. -Christian Pajaron
Wala koy gilabanan pero para nako dili talagsaon sa usa ka
lungsod nga manghulam og pundo para sa usa ka project
kay sa wala tinuod tay hulam unya wala poy projects, di ba?
Para nako dili na problema ang pagpanghulam; ang dakong
hilisgutan diha kon ang gihulam aduna bay project (nga
makita)? -- Benjie Pajuelas Tibunsay
Kon mag-project og semento man ug dalan, unta ilang
tiwason ug dili putolputol nga maora ba ug wala mangboto
ang dapit nga wala sementoha. Himoa nga walay gipili kay
very frustrating kaayong paminawon. Kitang Lungsuranon
Siaton newspaper, ang pinaka-importante gyod unta
nga hatagan og pagtagad sa nagdumala sa atong lungsod
nga ang paghimo og dam sa suba sa Siaton gikan gyod sa
dapit nga gikinahanglan nga himoan. Mao gyod ni akong
pangandoy gikan adtong pagbaha niadtong 1973-74 siguro to
siya. Tungod kay delikado ang mga molupyo sa Siaton ug dili
ta makakuha og investor kon mahibaloan nila nga balahaon
diay ang atong lungsod. Mao nga sige ra god kog pangandoy
nga ug bilyonaryo pa unta ko, ako gyod na gastuhan. Pero
kay dili man, mao nga sige ra kog ampo nga unta moabot na
ang makatuman niana. Amen. -- Teresita Macapanas
Sukad sa akong pagkamatngon aning kalibutana, 1988
gihimoan og karsada patungas Salag padulong Jumalon
1. Pareho lang gihapon ang problema, putol-putol ang
pagsemento. Luoy intawon ang mga nagmaneho ug
habalhabal ilabi na kaniadto kay sige gyod intawon og
katumba. Tungod kay maoy panginabuhian, nag-antos lang
gyud intawon. Halos mo 30 na ka tuig nga gihimo ang
maong dalan. Kung dili moalabot ang kapistahan sa Jumalon
dili pod tawon mahunahunaan ug pagpa-scrape ang maong
dalan. Sa pagkakaron, kung di lang ko masayop, naay tulo
ka hunta o parti nga gisemento, kadtong parti nga lisod. Pero
kung masaksihan ninyo, puro lisod ang agianan paingon og
Jumalon. Unta kung wala pay igong budget, maintenance na
lang usa sa pagpa-scrape para matiwas pagsemento ang uban,
kung naa may mas unahon og tagad. Imbes unta kitang mga
ginsakupan malipay kay gisemento na, makadismaya kay,
putolputol ang pagkasemento. Tsk! Tsk! -- Bench Macapanas

Bukhad... gikan sa panid 2
kay sa pagkakaron (9/15/16)
may 98 ka tawo nga mipadala
og reaksyon o pagpasumbalik
kabahin sa due process nga
nahisgotan sa ulahing gula.
Labaw
pa
nga
makapahimuot
ang
nagkadaiya nga panghunahuna
sa atoang mambabasa! Usa
ka importanteng opinyon mao

kini: “Unsa’y kapuslanan sa
due process? Kwartahay gikan
sa abogado hangtod kahitas-an
ug madugay pa ang hustisya.”
Dili ni ikalimod! Lain pa:
“Mas daghan pang matabangan
ang kapulisan kay sa mga
tawong dagha’g gibiktima sa
katilingban.” Dinhi, sa mga
nanag-ingon og susama, nato

Nakakuha sa ikaduhang premyo si Renjie Sabanal ug sa ikatulo
si Christian Noel Bucog. Kauban nila si Mayor Fritz Diaz,
PSINSP Varie Villanobos, NUP Zennia Zon Banluta, ug PO3 Ma.
Admiravilla Repollo Kinilitan,

Si Sofio Jayoma
ang nakadawat og
special award isip
pinakabata.

Si Wilson Pajunar
ang kampiyon sa
mga lalaki.

Si Merlyn Laingo ang
kampiyon sa mga babaye.

Si Kap. Moses Ebrole (Sumaliring) ug Kap.
Norberto Ragay (Pob.IV) midawat og certipiko
gikan sa lokal nga kagamhanan.

makit-an nga natak-an na
gayud ang atoang mga tawo
sa pagkahinay, pagkawala’y
tahod, pagkakorap sa atoang
sistema.
Padayon ang kukabildo!
Pwera
lamang,
atoang
ihangyo, ang mga pamalikas
ug pagpanghulga.
Ang
gusto natong kabag-ohan

mao ba ang pagwagtang
sa mga balaod/prinsipyo
ug ang pagpatuman niini?
Kon mao, unsa man ang
magagiya sa katilingban sa
pagpakastigo sa mga salaan
sa labing madali, ingon man
sa pagpaluwas sa wala’y sala
nga gisangilan, gidumtan, ug
patyonon bisan miampo na?

