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Balaudnon batok alingasang
trambotso gilihok na

Gihimo
na
ang
ikaduhang
pagbasa
sa
ordinansa nga magadili sa
paggamit sa “alingasang
trambotso”
niadtong
Peberero 20, 2017. Gani
ang mga miembro sa
Sangguniang
Bayan
personal man nga misulay
sa pagtesting sa hikusgon sa
trambotso sa motorsiklo ug
sakyanan.
Kahinumduman
nga
giduso ni Konsehal Miguel
Dungog ang ordinansa sa
pagdili paggamit og salakyan
nga adunay nga alingasang
trambotso (muffler) aron

Anaa sa hulagway sila si Bise Mayor Bingbing Arbolado, Kag. Reynaldo Darias, Kag. Edgar Ragay, Kag.
Genesa Teng, Kag. Miguel Dungog, Kag William Kirit, Kag. Thelma Rapada ug kanhi-Kag. Eric Singson.

mokunhod ang alingasa
o “noise pollution” sa
pampublikong lugar. Kini
Ang
bantugan
ug beterana nga
manunulat
nga
si Marites Vitug,
presidente
sa
Journalism
for
Nation
Building
Foundation uban
ang manunulat ug
reporter sa Kitang
Lungsuranon
nga si Eugene
Jamandron atol sa
bansaybansay nga
Media
Training
on
Monitoring
the Judiciary nga
gipahigayon
sa
Cebu City niadtong
Pebrero 24, 2017.

pagpatuman sa State Policy
sa batakang balaod nga nagingon nga may katungod
ang katawhan sa balanse ug
himsog nga kalikupan.
Usa ka pulongpulong
ang gipatuman aron usab
mahibaluan ang tingog
sa katawhan kabahin sa
trambotso. Dunay 223
ka mga katawhan nga
mitambong nga naglakip
sa mga opisyales sa
kabarangayan sa tibuok
lungsod, traffic officers,
Siaton-PNP, media, ug
opisyales sa lokal nga
kagamhanan.
Matud ni Dungog
nga “daghang reklamo sa
alingasa nga trambotso” nga

ilang nadawat hinungdan
nga “mao kini ang nakita
namo nga mopitol sa
alingasa.”
Dugang niya, “Kung
walay rehistro dili kana
pwede sa dalan, automatic
nga noise pollutant ang
imong sakyanan.”
Subay sa gidusong
ordinansa, embargohon ang
motorsiklo nga madakpan,
magbayad ang tagiya 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.
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Disiplina

Ang disiplina usa ka sistema o pagmando sa pamaagi
diin ang makalapas niini adunay matagamtam nga silot
human mamatud-an o mahukman nga sad-an subay sa
nahimong kalapasan.
Apan dili hinuon masilotan diha dayun ang sad-an sanglit
ipailalum pa kini sa tambag, pakigpulong aron mapupo ang
mga pagtulun-an aron makat-on kay edukasyon man ang
tuyo ug tumong.
Apan asa man magsugod ang pagpatuman sa disiplina?
Dako ang papel sa usa ka molopyo kun hisgutan na
ang disiplina. Kini tungod kay anha man ang disiplina
magsugod mismo sa kaugalingon sa usa ka indibiduwal.
Kun ang usa ka tawo mismo sa iyang kaugalingon dili
makahimo nga motuman sa mga pamaagi pananglit diha
sa imong komunidad, barangay ug sa lungsod, walay
mahitabo nga uswag sanglit daghan man ang babag.
Tinuod lisud nga buhaton kay daw naanad na man nga
mosupak ug magdumili nga makat-on. Apan kun tan-awon
kini sa positibo nga panghunahuna, mas sayon nga buhaton
kay alang man usab kini sa kaayuhan sa tanan ug sa uban
ug sa umalabot pa nga henerasyon.
Kining disiplina mao ang gikinahanglan alang niining
gipanday karon nga balaudnon sa pagdili na paggamit
sa alingasa nga trambotso. Kun ang usa ka tag-iya og
sakyanan ilabi na ang motorsiklo dunay disiplina dili na
gani kinahanglan ang maong ordinansa.
Sama ra usab sa paglabay sa basura diin usa kini sa mga
dakong problema sa lungsod sa pagkakaron. Kun buhaton
lang unta sa usag-usa ang responsabilidad sa tarong nga
paghipos sa basura sugod pa diha sa panimalay, sa tindahan
ug mga buhatan, mas sayon ang insaktong paghipos sa
basura.
Apan sukwahi ang nahitabo. Ang ubang basura ilabay
sa mga kanal hinungdan nga inig ulan moawas kay barado
man. Hinaut unta nga lainon na ang mga basura nga malata
ug dili malata. Maghulat pa ba diay nga dunay multa nga
ipatuman tungod kay wala ka motuman sa insaktong
pamaagi sa paghipos sa basura?
Duha lamang kini ka mga higayun nga gikinahanglan
ang disiplina. Duna pay daghan.
Sugdi kuno karon na.
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CONDOM?
Nagamugna ang Departamento sa Edukasyon nga magapudapod og condom sa mga estudyante sa haiskul.  Maayo
ba kining buhaton o dili?
Natural man lamang ang pagpanghilawas ug maayo man
gayud ang  iyahang tumong: ang pagpalig-on sa kaminyuon
ug ang pagpasanay sa “binhi”.  Bisan pa, mapasipad-an nato
kini pinaagi sa sayop nga paggamit. Pananglit, sukwahi gayud
sa balaod ang pagpanghilabot sa usa ka bata, babaye man o
lalaki ug ingon man sa atoang suod nga paryente.  Dugang
pa, anaay mga kahadlokang sakit nga mapatakod pinaagi sa
pagpanghilawas.
Ang pagpanghilawas og sayo, kanang mga tin-edyer pa
gayud, nagabilin usab og kausaban mahitungod sa paminsar
sa tawo (psychological problems).  Mahimong mawad-an
sila og pagtagad sa ilahang pag-eskuyla, sa ilahang pamilya
ug mga higala.  Mahimo silang iresponsable o dangag sa
mga buluhaton kay nagapangita man sige og okasyon nga
magkakita sa ilahang hinigugma.  O, kon wala magsige og
kuyog, ang hunahuna ug ang tinan-awan anaa sa, ambot hain
kaha!
Sa mga hamtong naggikan sa 20 anyos pataas, ang subay
sa lagda sa kinabuhi sa tawo mao ang pagpakigsuod sa
isigkaulitawo ug dalaga.  Natural lang kini kay oras na sa
pagpangita og kauban sa kinabuhi isip asawa o bana--walay
kalainan, lalaki, babaye, o trans-gender ba, moturok kanatong
tanan kining pangandoy.  Busa, mabati nato ang kaibog...
hangtod sa panaghigugmaay. Dinhi, kinahanglan gayud ang
lig-ong disiplina sa kaugalingon kay dili husto ang magpadala
lamang sa mga pagbating lawasnon. Ang pagtratohay mao
ang higayon sa pagtuon kon unsay mga batasan nga atoang
layhan ug mga batasan nga dili nato gusto sa tawo nga
mahimong kauban sa tibuok kinabuhi.  Sa atoang paghigalaay,
maobserbahan nato kon mao ba gayud siya ang makasabot
nato, maantigong moabiba sa tanang maagian unya nato sa
kinabuhi; maminaw nato; dili modominar - makigsabot ug
dili lamang maayong momando! Nan, kon masagulan ang
atong pagpakigsuod sa pagpanghilawas, malubog kaayo ang
atoang sitwasyon.  Magubot ang atoang hunahuna, dayon
magubot ang atoang pagtratohay.  Ang pagpanghilawas
magadala og dugang kakuli sa kinabuhi.  Busa, mas maayo
ang maghulat!
Duha ang kapuslanan sa condom:  panagang kontra sakit
sama sa HIV-Aids, gonorrhea, syphilis, uubp. ug panagang
kontra pamabdos.  Unsa kaha ang porsyento sa mga
estudyante nga makapamabdos o momabdos, o magsakit
samtang anaa sa haiskul?  Kon mahitabo kini sa imohang
anak, moingon ka ba nga maayo unta kon migamit pa ni
sila og condom?  Nagtuo ka ba nga kon masayud na unya
ang imohang anak nga ang condom makapanagang sa
pagmabdos, dili na siya mahadlok sa pagpanghilawas?
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Pabasa

Naglista ug nag-screening ang mga nars nga sila si Apolonia Gadingan,
Aivie Abrahan, Mam Ruth Jarapa, social worker Ruth Marjorie.I.
Futalan ug Chief Nurse Rica Gagaa. (hulagway kuha ni Ms. Melba
Chiu, CLLMMH Cashier1)

Pagpangopera gihimo

Ang Siaton Hospital (Cong.Lamberto L. Macias Memorial
Hospital) kauban ang AY Foundation, Inc. sa Manila, Diocese sa
Dumaguete Commission on Health Care, Probinsya sa Negros
Oriental, ug Municipalidad sa Siaton nagbuhat og Surgical
Mission sugod niadtong Pebrero 20 hangtod Marso 1 karong
tuiga.
Diha mismo sa Siaton Hospital nag-opera ang grupo sa mga
espesyalista nga doktor sa AY Foundation Inc. Kauban usab nila
ang espesyalista alang sa dalunggan, ilong,ug tulunlan, sakit sa
kababayen-an (ob-gyne), sakit sa tiyan ug tinae (gastrointestinal),
ug uban pang minor nga operasyon.

DENR-NIR: wetlands importante
Ang
Department
of
Enivronment
and
Natural
Resources (DENR) nanguna sa
pagsaulog sa World Wetlands
Day (WWD) o pangkalibutang
adlaw sa mga lugar nga tubigon
sa dili pa dugay aron pagtutok sa
kaimportante sa wetland alang
sa pagpapmenos sa hulga sa
katalagman.
Sa ilang kalihokan, ang
DENR-Negros Island Region
mitutok sa Balinsasayao Twin
Lakes Natural Park (BTLNP)
isip dapit sa eco-turismo alang sa
wetland.
Si Al Orolfo, pangulo sa
rehiyon sa DENR-NIR, misaysay
sa kaimportante sa Twin Lakes sa
Negros Oriental isip usa sa mga
bililhong hiyas sa nasod alang
sa pagkadaiya sa kinaiyahan o
biodiversity.
Si
Orolfo
nagpasalig
sa gobyerno sa lalawigan
sa pagtabang pagpaniid sa
biodiversity sa mga linaw ug
pagpadayon pagsuporta niini isip
dapit sa turismo sa nasod.
Sa iyang bahin, si Theresa
Mundita Lim, pangulo sa
Biodiversity Management Bureau

(BMB), miingon nga ang Negros
Oriental gipanalanginan og mga
natural nga mga linaw, usa ka
hiyas nga daghang biodiversity
isip panagang batok sa epekto sa
klima ug sa mga katalagman.
“Ang mga wetland sa
sulod ug sa baybayon sa nasod
diin lainlaing matang sa tanom
ug hayop nabuhi naghatag og
kalig-on o nanagang kanato sa
pagkausab sa klima,” miingon si
Lim.
Kabahin sa Cuernos de
Negros, ang mga linaw sa
Balinsasayaw uban ang lasang nga
may biodiversity usa ka natural
nga pundohan nga mohatag sa
dugang nga tubig sa yuta nga
importante alang sa kinabuhi sa
mga tawo nga nagpuyo sa kasikbit
nga komunidad, miingon si Dr.
Angel Alcala, National Scientist.
Ang pagsaulog sa World
Wetlands Day sa Pebrero 2 kada
tuig usa ka importanteng pagtutok
sa papel sa mga wetland alang
sa paglahutay sa pagkabuhi sa
katawhan ug sa pagpatunhay
sa biodiversity ug paghimo sa
komunidad nga lig-on taliwala sa
kausaban sa klima.
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Nagbasa sa Kitang Lungsuranon sila si Karen Macasilhig, Shan
Mae Gajegan, ug mga batan-on nga mitambong sa pulong sa SAYO
(Siaton Agta Youth Organization).

PNP: operasyon
positibo’g resulta
Ang
Negros
Oriental
Provincial
Police
Office
(NORPPO) nagpadayag nga ang
mga operasyon sa Polis miresulta
sa dugang pagsikop ubos sa ilang
mga nag-unang programa sa
Enero karong tuiga.
Atol sa tigum sa Provincial
Peace and Order Council (PPOC)
dili pa dugay, si PSupt Carlos
Lacuesto sa NORPPO mitaho
sa ilang nahimo sa nag-unang
mga programa nga naglakip sa
kampanya batok sa ilegal nga
droga, mga dili lisensyadong
armas, ug ilegal nga sugal.
Ilalum sa Revised Penal Code
ug mga balaud sama sa Republic
Act 9165 o kampanya batok sa
ilegal nga droga, si Col Lacuesta
miingon nga 40 ka tawo ang
nasikop tungod sa droga ug 49.3
gramo nga shabu ug 6.61 gramo

nga marijuana ang naembargo
nga mikantidad og P493,330.50.
Ubos sa Republic Act 9287
o kampanya batok sa ilegal nga
sugal, ang Polis nakasikop og 6
ka tawo ug nakaembargo og posta
nga balor og P530.
Alang sa kampanya batok
sa walay lisensya nga armas o
RA 8294, ang PNP midakop og
lima ka tawo ug nakabawi ug
nakaembargo og walo ka armas.
Apan tungod sa paghunong
sa PNP sa operasyon batok ilegal
nga droga sugod niadtong Enero
31, ang NORPPO mas motutok
sa pito ka krimen, lakip ang
pagpanglugos sa Negros Oriental,
sumala sa mando sa taas nga
buhatan.
Apan miingon si Lacuesta
nga ang Negros Oriental
nagpabilin nga usa sa mga labing
malinawon nga dapit sa rehiyon.

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

Bag-o, Elegante, Class!

Text/Tawag sa 09568128265
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Tubag Lungsuranon
Tubag Lungsuranon: Unsa ang imong sugyot aron
makab-ot ang hingpit nga panaghiusa alang sa
kalambuan sa Siaton?
Ang akong tubag: Ayawg pamolitiko, tabanganay, way daotanay, magpost
og tinuoray sa social media. Dili mantukmod og isigkatawo para lang
maabot ang pinakagusto. Magminahalay, magsinabtanay, dili magsige og
hinambogay. - Leonie Ragpa Ege Macajelos
Dili na mamolitiko kay human na ang eleksyon. Tan-awa ang barangay
nga medyo lisod pa ang mga dalan para ayohon, kay kong maayo na ang
mga dalan, dali na lang sa mga tawo ang pagpakanaog sa ilang produkto
padulong sa lungsod. - Rod Edge

Ania na sa Siaton ang Mr.Ngo nga anaa nahimutang sa Motoliance
Bldg., Lawton St., Pob.I. They offer affordable combo meals. Special
deliveries can also be accommodated for group orders.
Text or call 09356660013 for faster transactions. Gipanag-iyahan
kini nila Maam Dexen Kinkito ug Sir Jayvie Pajantoy ug pamilya.

Ibutang ang mga ego (garbo) sa lapalapa kay kana ang hinungdan
nganong dili magkahiusa ang mga katawhan. Unsaon pag-uswag kon kita
madinumoton og tawo tungod kay dili pa kita makahimo sa pagdawat sa
kamatuoran nga kita anaay mga apan or kakulangan or abnormality sa
atong pagkatawo? Kon ingon kita niana nga pagkatawo daghang mag-antus
sa atong pagka-abnormal. Mao nga wala gyoy panaghiusa nga mahitabo.
People need to grow up whether you are already highly educated or ignorant,
rich or poor, fat or thin, handsome/beautiful or ugly, and so on. (Ang tawo
kinahanglan mohamtong bisan kon taas na kag edukasyon o ignorante, dato
o pobre, tambok o niwang, guapo/guapa o ngil-ad, ubp.) Amen. - Teresita
Macapanas
Dapat walay pinalabi nga lugar, pareho sa akong lugar nga 27 ka tuig na ko,
kapila na nipasalig kubkubon ang yuta aron butangan og hose para sa tubig.
Natang-ulan na lang usob, yuta hangtod karon pakyas gihapon. “BE FAIR
AND OPEN EAR, SIATONON” (Magmakiangayon ug abri ang dalunggan,
Siatanon). - Bellon Tayhon
Angay jud ang panaghiusa sa naa sa katungdanan ug sa mga tawo. Dili magsige
og pangdaut. Ug kinsay dunay ikatabang ug motabang sa katawhan, angay
dili balabagan, imbes tabangan na lang kay dili kana sa kaugalingon nga
kinahanglan, kundi para sa kadaghanan nga nagkinahanglan. SALAMAT.
- Nelly A. Bendijo
Maghugpong tanang pulitiko, walay labot ang kolor aron molambo ang
tibuok ginsakopan sa Siaton. Walay korapyson, matinud-anon sa serbisyo.
- Ronnie Arnaiz Diamola

Happy 7th
Birthday, Nicoli!
Gisaulog Pebrero
26, 2017

Hingpit nga panaghiusa, dapat naa ta ani nga batasan. Magpasalamat ug
makontinto kung unsa ray atong naabot o nadawat (gamay o dako ), dapat
makontinto. - Jennifer Gamora Asenas
Walay bias (pagpihig), cleanliness (kalimpyo) sa tibook lungsod. Naunsa
man ni, bali man ning hugawa ang mga kanal sa Villanueva. Manawagan ko
nga palihog palimpyohi ni. Di ni namo tulubagon kay ang basura nga dia
sa kanal gikan sa plastik sa mga manindahay matag Domingo, ug kanang
sa isda wala ra gihapon sila nipahawa bisan gipapahawa na sila sa polis. Aziram Quinquito Codar

FOR SALE - SKY LANTERNS
(Chinese Lanterns)
Happy 2nd Birthday
Emmie!
Pebrero 17, 2017

Make your evening event
Ang ika-48 anyos nga
kasaulogan
sa
adlaw
natawhan ni Bob Pinil,
Pebrero 19, 2017

memorable!
Text or call

09568128265

