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Nagasto sa
Buglasan
giproseso pa
Giproseso pa ang mga
papeles aron mahibaluan kun
pila gayud ang nagasto sa lokal
nga kagamhanan sa Siaton atol
sa Buglasan 2016.
Kini
ang
nahibaluan
human gipatawag ang duha
ka empleyado sa opisina sa
Turismo nga sila si Jeremy
Mira ug Airelle Lam Tero ni
Kag. Miguel Dungog panahon
sa sesyon sa Sangguniang
Bayan niadtong Nobyembre 28
mahitungod sa mga nagasto ug
mga kalihokan nga giapilan sa
lungsod.
Si Kag. Dungog miingon
nga duol na ang pag-andam sa
badyet ug usa sa mga hatagan
og budget mao ang turismo,
alang sa Buglasan ug pista.
Mipadayag siya kanila nga ang
kwarta nga nabilin basi sa iyang
nakalap nga impormasyon
padayon sa panid 4
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Pagkutkot sa suba
padayon, SB mibabag
Padayun ang pagkutkot sa
balas ug bato sa suba sa Siaton
bisan pa man sa nauna nang
mando nga ihunong na kini.
Gani sa milabay nga bulan
miundang na og hakot ang
Medalla didto sa Sitio Pilapil,
barangay Caticugan tungod sa
pagpanglimbasog sa lokal nga
kagamhanan nga mapaundang
na kining gituhoang ilegal nga
paghakot og balas ug bato.
Apan si Kag. Edgar Ragay
miingon nga kung mahimo
mobisita gayud ang mga
miyembro sa Sangguniang
Bayan (SB) didto sa dapit
sa quarry nga gituhoang
rechanneling.
“Kaniadto
gituohan nato nga rechanneling
ang maong operasyon apan
tungod kay wala na may
monitoring team nga naglantaw
mao nga miresulta kini og
quarrying. Busa nagtukod sila

Nagpadayon gihapon ang pagkutkut sa suba sa Siaton.
og washery tungaan sa suba nga
ginadili, ug walay pagpahiuli sa
palibot nga gikotkot. Klaro nga
ilegal ang operasyon.”
Dugay rang gamulo ang
gapetisyon nga lumulupyo sa
Sitio Pilapil, Caticugan ug ang
ubang lumulupyo sa Poblacion

Maayong Pasko kanatong tanan! Gikan nila ni Mrs. Betty Kabristante,
kanhi-Mayor sa Siaton Remedios Lajato- Yap, Orsing Yap,
Laraine Monte de Ramos Tobias, ug Susan ug Bill Soldwisch.

4, nga nahimutang tabok sa suba
sa Pilapil kay apiktado gayud sila
panahon sa ting-ululan ug ilabi
na kon adunay baha. Gali si Sam
Radoc, lumulopyo sa Pilapil,
mipasaka og petisyon didto sa
Ombudsman ug karon padayon
giimbistigar ang pagkutkut.
Adunay 450 ang mipirma sa
petisyon niadtong Nobyembre
2015. Bag-ohay lang nahunong
ang paghakot ni Medalla didto
sa Pilapil sa pagpangulo nila ni
Mayor Fritz Diaz, Bise-Mayor
Bingbing Arbolado inubanan
sa mga opisyal ug lumulupyo
sa Barangay nga miabong sa
kalsada nga agianan ni Medalla.
Apan kay si Barangay 4
Kapitan Matoy Ragay miingon
nga makatabang gayud ang
pagkutkot sa ilang lugar
panahon sa ting-ululan mao nga
mipirma siya sa permit kaniadto
ug padayon gihapon nagkutkut
ug naghakot ug balas ug bato sa
padayon sa panid 4
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Gugma
Pagbag-o
Igongug
Pagkaon
Ang
panahon Oriental
sa Paskodunay
ug Bag-ong
Tuig ug
daghang
Ang Negros
igong humay
mais
kahulugan. Matag usa adunay personal nga panglantaw kun
ug ubang produktong panguma alang sa 2014. Kini
unsa gayud ang tinuod nga diwa sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
angKasagaran
pasalig nga
gipagula
buhatan
sa Agrikultura
sa
moingon
ngasa
ang
tinuod nga
diwa sa Pasko
mao
ang paghigugma. Gani duna may kapasikaran kun
lalawigan.
ngano nga Gugma ang kahulugan sa Pasko. Sumala sa
Ganigipakatawo
ang lalawigan
dunay
40 porsyentong
Bibliya
anggiingon
Batangnga
Hesus
didto
sa Pasungan
sa
Bethlehem
aron
matuman
ang
kasulatan
diin
tungod
sa
humay, ug 70 porsyentong suplay sa bugas mais.
Ang
Gugma luwason ang katawhan sa mga kasal-anan.
Negros
Oriental dili makulangan
suplay
sa humay
Sa kasamtangan,
matag Paskosa dili
kalimtan
ang
pagpaambit
mga produktong
grasya ngadtopanguma.
sa isig ka tawo. Makita
ug mais ug sa
ubang
kini sa pagbinayluay og mga gasa sa mga pamilya, higala,
Konsawala
mga kalamidad
mihapak
sa
kauban
buhat,pasaang
simbahan,
ug paghatagnga
og mga
pagkaon
og
mga kinahanglanon
sa samga
grupo nga bagdaw
dakbayan
sa Bayawan ugngadto
lungsod
Zamboanguita
naglisod
sa
panginabuhi.
Kining
tanan
mahitabo
tungod
sa
ohay lang, ang gilauman nga suplay sa humay makaabut
Gugma sa isig ka tawo.
untaInig
og ka
60 Bag-ong
porsyento.
Tuig, lahi usab ang kahulugan niini
tungod
kay
mas
personal
kini. Matag
Nindot nga palandungon
ngausa
diliadunay
gayudpangindahay
magutman
o pangandoy sa kinabuhi. Ang tanan mangandoy uban ang
ang katawhan
sa Negros
subayilabi
niining
paglaum
nga adunay
pagbag-oOriental
ug pag-asenso
na sa
panginabuhi.
kasamtangang situwasyon.
Ang matag usa mangandoy nga mahimong mas
Ang padayun
ngakinabuhi
programakauban
sa organikong
mabulukon
unta ang
sa mga panguma
mahal sa
kinabuhi
sa mga anak,
ginikanan,niini.
lakip ang
tibuok
dako ogsama
gikatabang
sa pagkab-ot
Padayun
pamilya.
angApan
maong
tungod
sa nga
P10dili
milyones
nga
luyoprograma
niining tanan,
hinaut
unta lamang
gigahinlang
sa sa
pagpalapnag
sa organikong
taman
Pasko ug Bag-ong
Tuig angpanguma
himoong diha
mga
maayong
buhat.
sa mga lungsod ug dakbayan. Padayun usab ang mga
Niining panahon karon, gikinahanglan ang panaghiusa
bansaybansay
sa mgaaron
mag-uuma
alang sa Makabmaong
og
panagdait sa usag-usa
adunay kalambuan.
ot
lamang ang mga pangandoy ug mga pagbag-o kun ang
programa.
tanan mag-ambahan akang sa kauswagan sa komunidad, sa
Daghang
benepisyo nga makab-ot subay niini.
lungsod
ug sa nasud.
Ang nga
mga dunay
suluguonigong
sa lungsod
man sa nasud
Gawas
suplayingon
sa pagkaon,
mas
nagkinahanglan sa suporta sa usag-usa aron mas modisluwas
gayud angmas
mgamolambo
katawhan
sa mga sakit
og
angpa
ekonomiya,
anggikan
panginabuhian
sa
yanong
ug labi
sa tanan
angsa
kahusay
tungod lungsuranon
kay wala may
sambog
ngamakab-ot
makadaut
lawas
ug kalinaw. Dili kini mahimo sa usa lamang ka tawo. Ang
nga pestisidyo ug kemikal sa abono nga gamiton sa
tanan kinahanglan nga mag-ambahan.
pagpatambok
yuta saGugma
mga umahan.
Ipakita angsaimong
ug Pagbag-o alang sa
kabulahan
sa
tanan.
Hinaut nga masustinir kini nga programa.
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“Worldug
Toilet
Day”
Arte
Artista

Dugang sa nagkadaghang mga adlaw sa pagpahinumdom
kaayo saDay
atong
sinultihan
ang
mgaDay”
pulong
kabasamaWala
sa Mother’s
mao
ang “World
Toilet
o Adlaw
hinKasilyas
sa “art” ug
“artist”.
Gani, ang ang
diksyonaryong
Cebuanosa
aron
magpakabana
tibuok kalibotan
nga
English
ni
Rodolfo
Cabonce
nga
nagkabat
og
1175 ka
importante kaayo ang kasilyas.
dahon
naghatag
lamang
mgamangalibang
pulong nga bisan
kinatsila:
Daghan
pa man
gayudogang
asa.
“arte”
ug
“artista.”
Sinugdanan kini sa daghang sakit kay ang tae kargado baya og
kagaw.
Kinaham sa mga
sapat ug
baboyduha
nga nagsuroysuroy,
Sa adlaw-adlaw
nga gamit
niining
ka pulong, dili
ang
langaw
ug
ipos
ang
modala
sa
kagaw
pinaagi
ilahang
usab sila makahatag og bug-os nga kahulogan. sa
“Ga-inarmga
atoang sulti
pagkaon.
Sadili
ingon,
mahimong
tista”tiil
angngari
tawosakansang
o buhat
matinud-anon.
magsakit
kita
sa
suka-kalibang,
kalibang
og
dugo,
“Arte kaayo” ang linihokan o binuhatan sa tawo kon polio,
lapas
Hepatitis
A ug E,nga
kolera
ug tipus.
na sa naandan
maayo.
Apan ang gustong ipasabot sa
Ang kampanya
karonang
mao
ang “zero
tolerance
outdoor
ininglis
nga “art” mao
binuhat
sa tawo
ngafor
nagpakita
defecation” o ang dili gayud malibang bisan asa kondili
sa tinuod nga pagbati gikan sa kalag.
sa kasilyas lang. Ang water sealed ug inodoro ang labing
Apil niini
ang apan
mga maayo
sinulatman
sama
sugilanon
ug
epektibong
kasilyas
usabsaang
antipolo nga
balak;
mga
pasundayag
sama
sa
honi
ug
awit,
sayaw,
anaa sa likod sa balay kon atong tabonan ang kalibangan
dibuho,
hulagway,
ug mga
dula.ulod
Arte
aron
dili pinintal
makaadtonga
sa tae
ang mga pelikula,
sapat. Ang
sa
usab ang
sama
mga
balay,
imabaw
sa maanindot
nadepositongnga
tae ginama
sa kasilyas
maosa
ang
pus-an
sa
taytayan,
igsulol-ob,
uubp. silang
Kining
tanan langaw
nga binuhat
itlog
sa langaw,
dayon mahimo
hamtong
sa dili
sa tawo makahatag
og kahimuot,
kalingawan o tabang
madugay
ug molupad padulong
sa pagkaon.
Usa ka lugar
gayud matawag
ang kasilyas
sa kinabuhi.
Apandiin
diligikinahanglan
ang tanang binuhat
og
mao
ang
mga
baybayon
tungod
kay
daghang
mangaligo
nga
“arte” kay kadto lamang nga nagmagikan sa kalag—busa
mangita
langusab
og kakahoyan
nga
makasalipod.
Talagsa na lang
makahikap
sa kalag sa
nagsud-ong
o naminaw—ang
ang
dapit
nga
walay
balay.
Ang
silingan
nga
sa amoa
hingpit nga matawag og “arte”. Ang nagbuhatlote
og arte
mao
anaa
pay
mga
kahoy
ug
sagbot.
Matago
pa
ang
malibang
apan
ang matawag og “artista”.
dili matago ang kabaho! Kami ang mag-agwanta sa bahong
Nailhan nga artistang Pilipino sila si Edilberto ug
tae ilabi na kon moinit ang adlaw o mohangin. Dugang pa,
Edith Tiempo, Myrna Pena-Reyes (manunulat); Leandro
ang mga tawo nga nagpuyo lamang sa sakayan nga pangisda.
Locsin(arkitektura);
Ryan
Cayabyab
(honi ug awit); FerMakahugaw
usab kini sa
dagat
nga kaligoan.
nando
Amorsolo
(pamintal
ognato
hulagway);
Liza Macuja
Pipila
na lang ang
baybayon
diin makaligoan
pa sa
(sayaw),
uubp.
Karong
tuiga,
wala
hatagi
og
pasidungog
mga lungsuranon? Importante alang sa kaayohan
sa pagbati
ni P-Noy
si Norao lulinghayaw.
Aunor tungod
kayoras
nadakpan
ug nasiloang
“recreation”
Busa,
na nga protektahan
tan siya
sa Estados
Unidos
sa pagdala
og droga sa
maleta.
ang
baybay
sa Siaton,
Mantuyop,
Sumaliring
ubp.
“for
recreational
use only”
gitagana
alang
sa ka
paglulinghayaw.
Apan ang pagdala
niyao sa
papel sa
pipila
pelikula mao
Anaa
usay mga baybayon
ngasiyang
taganatawagon
sa mga og
pangisdaan.
ang nagmatuod
nga hingpit
“artista”,
Sa
ka matang
nga baybayon, ang Barangay-Munisipyo
diliduha
lamang
“aktres”.
magatanyag
kanunay og nayugyug
maayong kasilyas!
Ubanan
kini og
Karong semanaha,
ang kalibotan
gumikan
gripo
kay
importante
ang
pagpanghunaw.
Makatay
sa kamatayon ni Robin Williams, artista sa pelikulausab
ug
ang
kagaw
kon
madupit
ang
atoang
tudlo
dayon
dili
kita
entablado (komedya). Lab-as ug mamugnaon ang iyang
manghunaw.
pakatawa; ang pagdala niya sa papel sa “Dead Poets
Ania na kita sa tyempong moderno. Dili kita ma “world
Society”,
“Good Morning Vietnam”, uubp. nakapapukaw
class” kon gabaho ug gatigni o wala gayuy kasilyas. Dili na
sa kahiladman
atong kalag kon
unsa
ang, “pobre
atong
usab
magamit angsapanghunahuna
nga wa
taydiay
kwarta
pagkatawo.
Nanu-nanu,
Robin
Williams.
Magmalinawon
ang Pilipinas”-- kay napahimatud-an na nga dili pobre ang
ka unta sa
imong
pagpahulay!
Siaton.
Busa,
respetahan
nato ang atoang kaugalingon!
Pangutana:
Kinsay
imong
kinaham
nga aktor
ug akBantayan nato ang maayong
panglawas
dinhi.
Kon turismo
tres?tumong
Unsang
pelikula
o sine ang
imong
nakita nga
ang
sa Mayor,
sangkapon
nato
ang lungsod,
ilabidili
na
ang
mga
baybayon.
nimo malimtan? Unsay nakahikap ato sa imong pagbati ug
Unsaon pud
pagsangkap
mga
nga Unsay
walay
pagkatawo?
Matawag
ba angang
Ginoo
og balay
“artista”?
kasilyas?
iyang binuhat nga makahikap sa imong kalag?
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Paila-ila

Kagawad Miguel Dungog

Si Miguel Dungog bugtong
anak ni Monserat Tabacug.
Nagtubo siya nga nagtabang
sa iyang inahan nga mangita,
busa nagdrayb siyag potpot,
namaligya og tocino ug ice
candy aron adunay allowance
sa pag-eskwela.
Nahuman
niya
ang
elementarya sa Felipe Tayko
Memorial High School ug iyang
hayskul sa Siaton Community
High School. Mikuha siyag
BS Accounting sa St. Paul’s
University Dumaguete.
Misugod siya sa iyang serbisyo publiko ug dayon mibiya niini
ug nagnegosyo. Apan iyang gibati nga gikinahanglan pa niya nga
magbuhat og dugang pa, ug iyang nadiskobrehan ang iyang tinuod
nga buluhaton nga mao ang pagserbisyo sa publiko.
Ang iyang buot suportahan mao ang pagpamenos, o pagwala,
sa problema sa droga karon, dili lang dinhi sa Siaton, kondili sa
tibuok probinsya, nga dili maggamit og pakusog.
Ang iyang plano sa unahan mao ang pagpauswag sa kinabuhi
sa iyang ginsakopan, ug, isip presidente sa Provincial Councilors
League, motabang sa mga kagawad sa bisan unsang paagi nga iyang
mahimo. Ang iyang mensahi sa tanang Siatanon mao, “Lupad og
taas, mga Siatanon!” tungod kay klaro nga ang Siaton paspas ang
pagtubo. Makasalig sila ang ang ilang mga opisyales naghimo sa
ilang tanang mahimo aron pagtabang sa Siaton pag-uswag.
Matud niya, ang labing dako nga iyang nahimo sa iyang
kinabuhi mao usab ang dili gayud nako malimtan - ang pagkaamahan sa iyang pinalanggang anak nga si Zurich Liana. Sa iyang
pagkaminyo ngadto kang Karen Solomon, mihunong siya sa iyang
trabaho nga gusto unta niya kaayo.
Ang kalingawan ni Kag. Dungog mao ang badminton,
basketball ug boxing. Malingaw pod siyag dula panalagsa sa dula
sa kompyuter ug basa og maayong libro.

“Ang higante nga Christmas Tree ug Belen sa Siaton Plaza ug si
Liezel ug Kent nga nagsuroysuroy sa plaza.”
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Rotary Club mitabang sa
Catipon

Ang 60 ka boluntaryo sa Rotary Club sa Dumaguete East
mibiyahe og 70 kilometros ug miangat ngadto sa Sitio Catipon,
barangay Bonawon niadtong Disyembre11 aron ipaabot ang mga
gasa ug serbisyo alang sa kasaulogan sa Pasko ug pagtabang sa mga
lumulupyo.

Dihay mga doktor ug dentista alang sa pagpanambal sa lawas
og tango o medical and dental mission. Mipaambit usab sila og
29 ka sako ug 20 ka karton nga mga sanina, sapatos, bag, libro,
dulaan, tsinelas, kalan-on ug mga hygiene kit para sa mga bata.
Nalipay gayud ang mga lumulupyo tungod kay sila ang suwerting
napili sa Rotary Club karong tuiga nga duyogan sa kasaulogan sa
kapaskohan.

Ang dekorasyon
alang sa pasko sa
balay ni Kagawad
Genesa Teng
didto sa Sitio
Udlom, Barangay
Giligaon.
(hulagway kuha
ni Mon Abdullatif
Kallimah)
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Pabasa

Tubag Lungsuranon
Unsa ang imong buhaton aron mas
mabulukon ang pagsaulog sa Pasko?
Love each other (Maghigugmaay). -- Shaine Mhae

Nagbasa sa Kitang
Lungsuranon
sila si Susan
Soldwisch, Orchie
Yap, kanhiMayor sa Siaton
Remedios Yap,
Betty Kabristante
ug Gliceria
Banagua didto
saa Montesol,
Mantuyop.

Nagasto... gikan sa panid 1 sa galastuhan apan ang lungsod
gamay ra ang nasubra ug si
Mayor Fritz Diaz ang sulabing
nagdugang sa mga galastuhan sa
maong aktibidades.
“Pero ang problema kay
naglisod mi diri sa Sangguniang
Bayan kung moabot ang badyet
kay wala mi mahibalo kung
pila ang nagasto sa Buglasan.
Ang SB mangandam kung pilay
igahin nga badyet aron dili na
magsalig sa mga donasyon.
Good thing nga adunay Mayor
nga mohatag og kwarta idugang

dili na pwede magsalig og ingon
ana,” matud ni Kag Dungog.
Gali sumali ni Kag. Dungog
dunay
nagpa-reimburse
o
nagpabayad nga nagdala og
resibo didto sa tindahan ni
Nestor Apolinario kabahin sa
Buglasan. Matud niya nga kung
tinuod man kini, ang pribado
nga kompanya o tindahan dili
puwede mopa-reimburse kung
ang trabaho para sa gobyerno.
Si Designated Tourism
Officer Jeremy Mira miingon,

To be with my family is already a gift from Him this Christmas.
(Ang pakig-uban sa akong panimalay gasa na gikan Kaniya
karong Pasko.) -- Jimuel Sun
Ang panaghiusa sa tanang lungsuranon, ilabi na sa mga
nagdumala sa atong lungsod. That’s a very precious gift - “Love
one another as ourselves.” (Bililhon kaayo nang gasaha “Maghigugmaay sama sa kaugalingon.”) Amen. -- Teresita
Macapanas
Love ..and (Maghigugma … ug) bodolfight -- Ronnie Arnaiz
Diamola
“Naa gyoy delay on my part kay
gi-delegate mi sa dinagko nga
galastohan og events. We had
about 10 events nga miapil ang
Siaton mao nga gi-designate
nako ang ubang trabaho ngadto
kang Mrs. Tero. Then on my part
naa koy problema sa liquidation
sa Ms. Negros Oriental nga
P50,000 ang badyet tungod
kay dili pa man mogawas ang
kwarta mao nga gitapadahan
usa ni Mayor kay kinahanglan
man kini dayon. So, halos mga
P40,000 ang natapada ni Mayor
tanan. Na-delay kay na-expire

ang resibo sa manalahi, misango
sa Accounting Office.” Dugang
niya nga adunay P300,000
ngadto P400,000 nga nabilin
paglingkod nila sa opisina sa
Turismo, matud sa Accounting.
Ang Provincial Tourism
Office,Directorate sa Buglasan
mihatag og subsidy nga
P100,000 sa Inagta ug P100,000
usab alang sa booth.
Matud ni Accounting Officer
Judelyn Young nga nagpadayon
pa hangtod karon ang pagsuta sa
gasto sa Buglasan.
Miingon si BM-Arbolado,
“Kung mahimo dugangan ang
ilang staff sa opisina sa Turismo
pagtrabaho sa mga papel.
Kinahanglan nga ma-update
ang liquidation sa paggamit
sa Cultural Fund aron nga sa
ngadto-ngadto mahibalo si
Mayor nga kung pila ang nabilin
nga kwarta ug pila iyang gisugal
ug gi-commit. Kinahanglan
gyud og tawo nga motutok sa
paperwork.”

Pagkutkot... gikan sa panid 1

Mitambong sa Regional Summit sa Department of Health Region VII didto sa Grand Convention Center,
Cebu City niadtong Nobyembre 4, 2016 sila si (gikan sa wala) Rica T. Gaga-a, Chief Nurse; Jocelyn V.
Ege, Administrative Officer II; ug Anne Marjorie F. Laguardia, Smoking Cessation Coordinator.
Nakadawat ang CLLMMH o Congressman Lamberto L. Macias Memorial Hospital sa Siaton og Red
Orchid Award, panahon sa Regional Summit sa Department of Health. Ang maong ganti gimando sa
Local Government Code nga nag-ingon nga ang paghatag og serbisyo alang sa maayong panglawas
katungdanan sa LGU ug ang DOH mao ang maghimo og nasudnong mga polesa sa maayong panglawas
ug magkontralar niini

suba.
Sugyot ni Kag. Miguel
Dungog nga kung mahimo
patas-an ang koleksyon sa
paghakot og balas ug bato aron
mahiaguman sa kontraktor nga
nagpakabana ang lokal nga
kagamhanan ug moatras na
kini. Misugyot si BM Arbolado
nga nagsubo siya sa nahitabo sa
kayutaan ug suba sa Siaton ug
mahimo undangon na gayud ang
pagkutkut kay kini naghatag og
kadautan sa tanan.

