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Pangisda
ipalambo
Si Mayor Fritz Diaz
nanguna sa Pro-Poor Program
Livelihood didto sa Andulay,
Barangay Siit pinaagi sa
pag-apudapod og fiber glass
nga sakayan alang sa mga
mananagat sa pagtabang sa
ilang panginabuhi.
Usa kini sa giingon
ni Mayor Fritz nga iyang
sigurohon nga madapat gayud
sa yanong Siatanon ang
kwarta sa gobyerno inubanan
sa ilang pagkugi. Alang
usab sa ubang kabarangayan
adunay
mga
programa
na nga giandam alang sa
pagpalambo sa kinhason ug
lum ot-lagot.
Padayunon
usab
ang Lambaklad alang sa
kabarangayan kauban ang
Negros Oriental Fisherfolk
Director, Richard Sun ug
pangulo sa Department of
Agriculture, Nestor Macahig.
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Chand Tubio 2017 world
kickboxing champion
Ang 30 anyos anakSiatanon nga si Chand Tubio
gikoronahan nga mananaog
sa tibuok kalibotan sa K1
147-lb. Kini ang giganti
niya sa World Association of
Kickboxing Organizations
niadtong Enero 21, 2017 sa
Janesville, WI , USA human
niya mapilde si Nam Ho sa
ikaduhang round. (Basaha
ang “Paila-ila” sa p.3.)
Atangi ang bangga ni Chand
Tubio sa Feb. 24 nga makita
sa ESPN2.

Alingasang Trambotso dili na itugot
Gimugma ni Konsehal
Miguel
Dungog
ang
ordinansa
sa
pagdili
paggamit og salakyan nga
adunay nga alingasang
trambotso (muffler) aron
mokunhod ang alingasa
o “noise pollution” sa
pampublikong lugar. Kini
pagpatuman sa State Policy
sa batakang balaod nga nagingon nga may katungod

ang katawhan sa balanse ug
himsog nga kalikupan.
Sa miaging Lunes,
Enero 23, 2017 gihimo
ang public hearing diha
sa Quisay Gym kabahin sa
trambotso. Mitambong ang
223 ka mga lungsuranon
nga gilangkuban sa mga
opisyales sa kabarangayan
sa tibuok lungsod, traffic
padayon sa panid 4
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Alingasa o Noise
Pollution

Ang alingasa o noise pollution usa ka pagbalda sa
kinaiyahan nga makadaut sa kalihukan ug kinabuhi sa
katawhan lakip na sa mga kahayupan.
Kasagaran nga tinubdan sa alingasa o disturbo sa
kinaiyahan mao ang mga makina, mga sakyanan lakip na ang
motorsiklo, awto, trak, ayroplano ingon man tren.
Makaapektar kini sa panglawas ug kinaiya sa usa ka tawo.
Ang gitawag og unwanted sound o alingasa makadaut sa
psychological health o pangisip ug panglawas. Mahimo kini
nga hinungdan sa pagsaka sa presyon sa dugo, pagkabungol o
pagkadaut sa pangdungog, disturbo sa katulugon ug uban pang
mga dili maayong epekto sa panglawas.
Apan kining tanan mahimong malikayan. Ang lakang
karon nga ipatuman ang pagdili sa alingasang trambotso haum
kaayo.
Gani mipakita na man og pakig-alayon ang mga katawhan
sa Siaton sa tinguha nga mamenosan ang alingasa gikan sa
mga trambotso.
Sa gimugna nga balaudnon nga gitawag og anti-muffler
dunay igong kakusgon ang mga trambotso nga angayan nga
gamiton sa sakyanan partikular niini ang mga motorsiklo.
Atol sa pulongpulong labot sa gimugna nga balaudnon,
gihisgotan ang gikusgon sa trambotso nga 84 decibel paubos
ug dili na molapaw og 85 decibel. Gamiton sa awtoridad ang
bag-ong teknolohiya nga mosukod ug maniid sa moaging
motorsiklo o sakyanan nga dunay trambotso bisan layo ra kini.
Ang tanang motorsiklo gihimo nga dunay mga trambotso
nga dili molapaw og 85 decibel apan ang uban nga may motor
gitangtang o giusob ang trambotso aron mobuga og kusog nga
tingog ug aso.
Apan subay sa gipanday nga balaudnon, multahan gayud
ang si bisan kinsa nga madakpan nga milapas sa gisitar nga
gikusgon sa trambotso,
Hinaut nga magmalampuson kining maong lakang kay
alang man kini sa kaayuhan sa tanan.
Apan kinahanglan usab nga dunay halapad nga pagpahibalo
labot niini aron usab makatuman ang mga tag-iya og sakyanan.
Sa tinuuray, disiplina lamang ang gikinahanglan. Isip usa
ka lungsuranon katungod niini ang pagpuyo nga malinawon
apan gikinahalan ang kooperasyon sa usag-usa kay ang gihimo
nga mga kausaban ug kalambuan alang man sa tanan.
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Menor de Edad
Karong bag-o, nadakpan ang usa sa tulo katawong nangawat
og lugbas lubi. Duha ka sakong nilugit ang ebidensya. Nausik
lamang kini kay nalata man samtang naghulat og husay sa
Pulis ug sa Barangay.
Nadiskobrihan nga taas diay ang rekord sa tawong
nadakpan: pangawat, panglungkab gikan sa gamay pa siya. Ug
hangtod karon, wala gayud siya makapanubag sa katilingban;
wala gayud siya mahukman sa iyahang mga daotan nga buhat.
Kay ngano? Wala pa siya motangkod og 18 ka tuig. 17 na siya,
may buot na kaayo kon unsa ang daotan apan okey ra gihapon
nga mangawat! Total, anaa man ang balaod sa Pilipinas nga
wala magtugot nga masilotan ang menor de edad.
Ang DSWD, mga ginikanan, ug katilingban mao unta ang
magtambiyayong aron mabadlong ang mga kriminal nga menor
de edad. Kon milihok man galing kita sa pagbadlong niining
tawoha sa bata pa siya, klaro nga wala kini moayo! Ngano?
Kini ang akoang nasayran human sa mga pagpangutana:
kon mohilak ang inahan, mopasaylo ra ang nabiktima kay
“maluoy”. Sayon ra man tang madala og hilak! Dugang pa,
anaa usab kita’y sayop nga pagtuo diin “buotan” ang tawo nga
dili masuko, dili mokastigo. Kon mao, hain na man ang atoang
responsabilidad o katungdanan sa pagpatul-id sa atoang mga
kaanakan?
Ang tumong sa balaod mao ang pagpangita og pagpatul-id
nga bagay o angayan sa pangedaron sa bata tungod kay ang
bilanggoan, puno og mga hamtong nga kriminal, dili maayong
puy-anan sa mga menor de edad. Apan dili usab igo lang ang
pagpasaylo nga dili ubanan og pagtudlo!
Kon kita ang nabiktima, mapugsanon kita nga mangita,
uban sa DSWD, og paagi nga makabayad ang menor de edad
sa iyahang sayop, diin makat-on siya nga ang binuhatan sa
tawo anaa gayu’y sangputanan. Klarohon nato kini tungod kay
ang pagkalungsuranon nagadala og mga katungod, mga lihok
diin kitang tanan mahimong magpuyo nga hapsay ug wala’y
kahadlok. Busa wala’y usa nato ang magpaangay lamang kon
unsa’y ganahan kondili magtahod usab kita sa ubang tawo - ug
ang ilahang katigayonan.
Ang kasagaran nga “bayad” : ang mga ginikanan (o kinsa
man ang nag-angkon sa pagmatuto ining bataa) magbayad og
kwarta ngadto sa gikawatan o gilungkaban. Wala’y kwarta?
Mangita kon asa! Sa ingon, makatagamtam sila sa hibug-aton
sa sayop sa ilahang bata. Kini magahatag nila og kadasig sa
pagpatul-id sa anak.
Ang bayad nga kwarta kinahanglan ubanan og pagbayad
gikan sa bata mismo. Unsa’y mahimo , segun sa iyahang
pangedaron, sa nakasala ngadto sa katilingban? Dinhi mohatag
ang DSWD og mga sugyot sama sa:
- mamunit og basura sa dalan o parque o baybayon, etc.
kada adlaw hangtod usa ka bulan o semana, etc.
- manglimpyo sa c.r. sa usa ka opisina o simbahan, kada
adlaw sulod sa pila ka semana (depende sa sala)
Daghan lamang ang mahimong bayad nga serbisyo sa
barangay. Importante nga anaa’y magtudlo ug maglantaw
sa trabaho sa menor de edad, ug mopirma sa mga oras nga
padayon sa panid 4
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Chand Tubio, Kampiyon
sa Kickboxing

Si Mayor Fritz Diaz ug Bise-Mayor Bingbing Arbolado nakigtigum
kauban sa Department of Social Work and Development (DSWD) ug
26 ka kapitan sa barangay alang sa Sustainable Livelihood Program.
Ilang gihisgotan ang pagmugna og mga malahutayon o sustainable
nga programa sa panginabuhi ug pagbansaybansay og mga kahanas
ug pagpangempleo sa kada barangay sa lungsod. (Hulagway gikan sa
Hugpong Siatanon parang Fritz)
Pasidungog sa mga bag-ong gi-promote nga mga opisyales sa Siaton:
PSUPT ALVIN A. FUTALAN, PSUPT GEORGE A. BADON ug
ang hepe o COP sa Siaton MPS, PCI VARIE A. VILLANOBOS.

FOR SALE - SKY LANTERNS
(Chinese Lanterns)

“I did not always win, I also lost fights. Losing is a huge part of the
learning process in growing to become a better competitor and as a person,”
(wala ko makadaog sa tanan nakong bangga. Ang pagkapilde mao ang kaagi
nga magumol sa atong pagkatawo ug pagkakombatidor) matud ni Chand Tubio,
usa ka Siatanon nga nahimong bag-ong kampiyon sa World Kickboxing.
Si Chand Tubio ang bugtong anak ni Ms. Mildred Tubio, nga gipanganak
niadtong Enero 19,1987
didto sa Saudi Arabia
diin siya nagtrabaho
isip OFW.
Sukad
sa dos anyos pa siya
nagtubo siya kauban sa
iyang mga apohan nga
sila si Lolo Flaviano ug
Lola Fidela “Deling”
sa Barangay 3, Siaton,
Negros Oriental.
Mitungha siya sa
Silliman
University
sugod
pre-school
hangtod
second
year high school ug Kauban ni Chand ang iyang mga coaches nga sila
milangyaw didto sa si Rich Whitenack (wala) ug si Mar Zano (tuo)
Amerika aron ipadayon
ang iyang pagtuon sa Business Studies & Accounting.
Sa wa pa miabot ang World Championship, midaog ko sa lokal og sa
nasyonal. Dili gayud sayon apan nagtuo ako nga kon unsa kalisud ang kombate,
inton usab kaanindot ang kadaogan, matud niya.
Ang gwapo nga si Chand aduna’y fight weight nga anaa sa 145lbs hangtod
160 lbs, kalagmitan regular niya nga timbang anaa sa 160lbs ug duna’y height
nga 5’8”.
Sa tuig 2013 misugod siya’g apil og kickboxing. Kauban siya sa team USA
nga mibangga didto sa Canada ug nakakuha og Bronze medal. Mibangga usab
siya didto sa Bogota, Colombia ug midaog og silver medal. Dili lamang diha
mitapos ang iyang kadaugan, kampiyon usab siya didto sa Las Vegas. Hangtod
nga karon siya ang nahimong kampiyon sa World Title Fight in Kickboxing:
K1, 147 category nga nahitabo didto sa Janesville, Wisconsin, USA, niadtong
Enero 21, 2017. Ang iyang kadaugan maoy pinakanindot nga regalo sa iyang
adlaw nga natawhan ug nag-abri alang sa bag-ong oportunidad.
Ang mensahe niya alang sa mga batan-on nga “Alang sa mga batan-on:
kon unsa man galing ang imong damgo sa kinabuhi, ayaw pagduha-duha.
Hatagi kini og 110% nga panglimbasog. Pagkanunay og lakang ngadto sa
unahan bisan unsa kalisud ang dalan o bisan unsa pa’y isulti sa ubang tawo.
Pagkanunay!”
Dugang kahibalo: Si Chand mobangga karong Pebrero 24, 2017, makita
sa chanel ESPN2, sa pinakadako nga kickboxing show sa tibuok kalibutan nga
gitawag og “Glory Kickboxing”.

Make your evening event
memorable!
Text or call 09568128265

Kampiyon sa Hugyaw sa Kabataan 2017 ang Barangay 2, ikaduhang
ganti ang Sumaliring, ug ikatulong ganti ang Barangay 3.
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Tubag Lungsuranon
Unsay imong sugyot nga angayan buhaton
sa lokal nga kagamhanan aron masolbar
ang problema sa paglabay sa basura?

Strictly No to plastic bags! Lisud kung way plastic (sa sinugdanan)
apan mahimo kini. Actually naa ra man na sa atong kaugalingon
nga magsugod ang pagdumala sa basura. Dili na kinahanglan
og local ordinance para ana. Kung motuman lang jud unta o
magdisiplina lang sa kaugalingon, gamay lang jud unta ang basura
nga matigom. -- Noel Gio Casinto

Recycle kay sa bukid ilabay ang basura. Ang mga tawo didto dili
mainom ang tubig nila, sa deep well ray gamit. -- Mylene Villar

Invest in recycling facility (Mogasto alang sa kasangkapan sa
pag-recycle). -- Saeed Quintao

Sugyot lang. Ang ato lokal nga kagamhanan magbuhat og
programa nga ang recycle nga mga basura pagailisan og bugas
or dilata. Example lang, kung ang usa ka tawo makakolekta og 3
to 5 kilos nga basura, pagailisan kini og usa ka kilo nga bugas or
2 ka lata nga sardinas. Sa ingon ana ang hunahuna sa tawo nga
magatigum og mga recycle nga basura para duna silay makaon.
Di ba duna kitay gitawag og food for work? So parihason nato
kini. Basura bugti sa pagkaon. Maminusan pa nato ang atong
basura ug makakuha pa og pagkaon ang mga tawo. Ang basura nga
nakolekta sa lungsod or syudad ibaligya kini aron maka-income ra
gihapon ang gobyerno niini. -- Jeffrey Lagrama Bondocan

Adto mo og San Carlos City, maayong tawo mo, ug (di mo) kita
og mga plastik didto. Bisan palit kag isda poston ra na og dahon
sa saging. Ug mangompra ka, naa jud kay dalang sulodlan. -Joey John Alabanza Zamora

Bukhad... gikan sa panid 2

Balaod... gikan sa panid 2

natuman. Hinumdoman nato nga
ang “pagpasaylo” (dali ra ipatuman,
mopirma ra bisan dili tinuod)
wala’y kapuslanan alang sa bata ug
alang sa nasod. Sad-an niini ang
mga politiko nga nagapasilong sa
mga tawong naanad sa binuhatang
sukwahi.
Anaa’y mugna gikan sa
administrasyon ni Pres. Duterte
nga usbon ang balaod aron mausos ang edad sa pagpanubag sa usa
ka tawo sa iyahang binuhatan.
Unsa ang hustong panuigon nga
madala sa Huwes ang tawo?

officers, Siaton-PNP, media,
ug opisyales sa lokal nga
kagamhanan.
Ang tumong
niini mao ang pakig-alayon
pagpatuman sa ordinansa ngadto
sa pinakaugat sa kabarangayan.
Gihisgotan usab ang gikusgon sa
trambotso nga 84 decibel paubos
ug dili na molapaw og 85 decibel.
Gamiton sa awtoridad ang bagong teknolohiya nga mosukod ug
maniid sa moaging motorsiklo o
sakyanan nga dunay trambotso

For Rent
Himoa ang inyong party, debut,
workshop-seminar, program, o
bayle sa

Mas maayo kong naay ordinansa nga “No to Plastic Bag Policy”
diin ang paglabay sa basura dapat ibulag ang mga malata ug dili
malata, ug i-recycle ang uban. Dayon ibulsa ang imong basura ug
ilabay og tarong. Ayaw ilabay bisan asa. Ug naay katungod ang
kada usa kanato nga mobuyag sa kang kinsa nga makit-an nga
naglabay og basura sa bisan asa, ilabi na sa dalanon, kay kita man
ang tag-iya sa atong lugar. -- Jopai Ferrer Quilnet
bisan layo ra kini.
Ang tanang motorsiklo
gihimo
nga
dunay
mga
trambotso nga dili molapaw og
85 decibel apan ang uban nga
may motor gitangtang o giusob
ang trambotso aron mobuga og
kusog nga tingog ug aso.
“Daghang
reklamo
sa
alingasa nga trambotso dinhi
namo. Mao kini ang nakita namo
nga mopitol sa alingasa. Kung
walay rehistro dili kana pwede
sa dalan, automatic nga noise
pollutant ang imong sakyanan,
nakalapas ka!” ingon ni Kag.
Miguel Dungog.
Kung
masikop
ang
motorsiklo nga milapas sa
ordinansa, gi-impound kini ug
magbayad ang nakalapas og P20
kada adlaw didto sa tesorera.

Ang unang pagbabag may multa
nga P500; ikaduha, P1000;
ikatulo, P3000; ug sobra pa dunay
multa nga P5000 o prisohon dili
molapaw og tulo ka bulan.
Matud nila ni Kag. Darias,
Kag.Genesa Teng, ug Kag.
William Kirit nga makig-alayon
usab didto sa LTO nga tabangan
pagdisiplina sa katawhan, ug
pagpahibalo kabahin niini ngadto
sa mga tunghaan, sitio, ug sa mga
publiko ug pribadong lugar sa
tibuok Siaton.
“Himuon
ang
massive
information drive.
Katuyoan
namo nga maayo ug malinawon
ang lungsod, ipatuman kining
anti-muffler, apan ipatigbabaw
gihapon ang kaayohan sa
katawhan,” saysay ni BiseMayor Bingbing Arbolado.

Bag-o, Elegante, Class!

Text/Tawag sa 09568128265
Si Kag. Miguel Dungog nag-testing sa sound measuring device

