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Kanal, kalsada sa
Pob.2 ayuhon

“Gamay
ang
tamburong.” Kini ang
gipasabot ni Engr. Alma
Ragay bahin sa dugay
rang nag-awas nga tubig
sa kanal sa krosing sa
Mormons paingon sa
Ceres Bus Terminal atol
sa sesyon sa Sangguniang
Bayan (SB).
Saysenta
(60)
pulpadas lamang ang
sukod sa tamburong nga
agian sa tubig gikan sa
patubig o irigasyon sa
kahumayan sa Canaway
ug Barangay 2 padulong
sa Barangay 3. Nagawas na ang tubig sa
kalsada ug nabangag na
ang semento niini.
Sumala ni BiseMayor Vincent Emil
Arbolado, lihukon dayon
ang maong problema
kay makaulaw sa mga
lumalabay ug lumulupyo
sa Siaton ilabi na kay
highway
man
kini.
Dugang niya nga dili
na usab hulaton nga
moabot ang pagpalapad

sa dalan sa DPWH kay
basin maapil kini sa ilang
konstruksyon ug madugay
pa.
Gipanghingusgan
gayod ni BM-Arbolado
nga hatagan dayon kini
og kantidad gikan sa
panudlanan sa lungsod

aron dili na makahasol sa
mga tawo.
Karong
simanaha
makita nga gilimpiyohan
na kini sa mga trabahante
sa munisipyo ug duna
nay mga bato ug balas
nga alang sa pagpaayo sa
kanal ug dalan.
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Nagbaligya
og isda

gipahimutang
“Sa dugay na nga
gimulo nga problema
sa mga tindera og isda
natubag na gayud ug
nahatagan og solusyon sa
atong Mayor Fritz og Bise
Mayor Bingbing,” sumala
sa Hugpong Siatanon
Parang Fritz Diaz.
Nahatagan na gayud
og lugar ang mga tindera
tupad mismo sa habalhabalan
paingon
sa
Mantiquil sa yuta ni Pepe
Baylosis nga moangay sa
ilang negosyo.
“Makusganon
nga
gipatuman sa atong Mayor
og Bise Mayor nga ang
maong mga negosyante
magbaton og kahapsay,
limpyo, ug kalinaw sa
maong lugar,” matud sa
Hugpong.
Ang Siaton Market
Vendors
Association
(SIMVA)
mireklamo
kaniadto pa batok sa
mga walay lisensya nga
nagbaligya og isda sa mga
eskina sulod sa lungsod.
Gipahimutang

sila

padayon sa panid 3
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Political Will o
Pagpatuman
Duna nay lugar aron mapahiluna na ang mga nagtinda
og isda nga nahimong kontrobersyal tungod kay bisan diin
na lamang kini sila miparada sa ilang tinda. Naa na kini sila
karon nagtinda sa usa ka luna nga tupad mismo sa habalhabalan paingon sa Mantiquil,
Malinawon ug hapsay na nga nagpatuman sa ilang
patigayun ang mga tindera og isda human duna nay luna
alang kanila. Apan gawas lang gihapon kini sa tyangge.
Nakaangkun kini karon og daghang mga pagsaway ug
reklamo,
Ang grupo sa mga tindera nga sakop sa Siaton Market
Vendors Association (SIMVA) ang una nang mireklamo sa
mga walay lisensya nga nagbaligya og isda sa mga eskina
sulod sa lungsod.
Alang kanila dili kini makiangayon sanglit sila
nagtuman man sa mga bayranan sama sa tiket aron sila
makapatuman sa ilang negosyo.
Apan alang usab sa mga sakop sa Hugpong Siaton
Parang Fritz Diaz natubag ug nahatagan na og solusyon
ang gimulo nga problema sa mga tindera og isda.
Sa tinuuray, ang lokal nga kagamhanan lamang gyud
ang makasolbad sa mga problema nga sama niini. Kini
inubanan sa gitawag nga Political Will o pagpatuman sa
mga gimbuhaton nga walay gidapigan kay ang katuyuan
alang man sa kaayuhan sa tanan.
Dili sayon kini nga himuon sanglit ayuhon gayud kini
og timbangtimbang aron balanse kay sa kaulahian ang
kalambuan mga mapupu alang man sa tanang katawhan.
Ang Political Will mausahay mawaksi ilabi na kun
dunay mga makumpromiso nga hut-ong sa katilingban.
Apan hinaut nga susihon pag-ayo sa mga suluguon sa
lungsod ang kaayuhan batok sa kadautan bisan pa man kun
dunay maligsan.
Ang pagpangita og lugar alang sa mga tindera og isda
usa lamang sa mga butang mga angayan nga tutukan dinhi
sa Siaton. Daghan pa kaayong mga isyu nga angayan nga
lingkuran sa matag panig aron mas mahimong malambuon
ang Siaton. Kinahanglan nga molihok ang tanan kay
kawang lamang ang mga paningkamot sa local nga
kagamhanan kun walay suporta gikan sa tanan.
Mag-unsa ang Political Will kun walay lihok ang
Siatananon.
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Reaksyun sa mga Isyu
Atong nakita ang paagi sa transportasyon sa atong
Lungsod sa Siaton diri mismo sa proper Siaton. Nakakita
kita og potpot nga naglibot dinhi sa lungsod ug kini mga
rehistrado ug giaprobahan sa atong lokal nga kagamhanan
ug nagbayad kini kada tuig. Adunay mga reklamo nga
nadungog bahin aning mga motorsiklo nga gitauran og
sidecar sa potpot nga wala man kini tugoti apan ilang rason
rehistrado kono ang sidecar. Pero kung tan-awon, apektado
kaayo ang nagpotpot kay lupigon man sila sa motorsiklo
nga may sidecar sa pagbiyahe.
Usa pa niana, kanang mogamit na ta og motorsiklo
pagbiyahe kinahanglan man na i-for hire ang motor aron
mahimo kining legal nga pasaheroan. Kinahanglan ni
lukatan og frangkisa kay makina na man kini. Sama sa
gibuhat sa mga tricycle nga nagkuha og frangkisa unya
nagpa-for hire sa ilang motor didto sa LTO.
Angayan gayod kining aksyonan sa atong lokal nga
pangagamhanan kay nagkadaghan na man ni sila. Apektado
na pod ang atong potpot drayber nga nagtinuod sa pagsikad
(aron) makapangita lamang sa minaayo nga pamaagi.
Kong dili kini masolusyonan moabut ang panahon nga
makamugna gayud kinig problema sa transportasyon diri
sa atong lungsod. -- Jessa Buencamino
Unta ang volume sa karaoke hangtod ra sa ilang
balay. Katungod nila ang mag-karaoke (apan) apil anang
pribilihiyo mao ang responsabilidad ngadto sa katungod sa
ilang mga silingan alang sa kahilum, kalinaw ug pahulay.
Ang alingasa makadaot sa kahimsog. -- Julie Gajunera
Gadingan
Please pod paapil ang pagpanghinlo sa parke kay morag
wala nay atiman anang mga tanum, ug walay cuttings.
Maka-disappoint kaayo kon naay turista mobisita. -- Jane
Ragay
Dapat mag-improve na ta - dili na de-sikad kay kalooy
kaayo og sikad. Mas maayo naay programa ang lungsod
nga tabangan ang mga de-sikad nga makakuha og motor
para tawhay ang ilang panginabuhi. -- Nelson Quio Egera

Padayun pagpakabana sa mga
kasayuran sa atong lungsod...
Basa sa Kitang Lungsuranon
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3 Mil natabangan
sa DSWD

Ang
Sustainable
Livelihood Program (SLP)
sa Department of Social
Welfare & Development
(DSWD) nakatabang og
3,867 ka kabus sa Negros
Island Region (NIR) sulod
sa unang tulo ka bulan sa
2017.
Si
Glenuel
Joyce
Nuñez,
DSWD-NIR

Pabasa
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Nagbasa sa Kitang
Lungsuranon
ang
duha
ka
magtutudlo nga
sila si Ma’am
Flora Flores ug
Sir
Romnick
Pajaron niadtong
Hunyo 26, atol
sa paghatag og
libro
sa Asia
Foundation.

Assistant
Provincial
Coordinator,
miingon
nga sa tanang natabangan
2,159 ang naggikan sa
Negros
Occidental
ug
1,708 naggikan sa Negros
Oriental.
Si Nuñez misaysay
bahin sa SLP atol sa
Ugnayan
Multi-Sectoral gipangunahan sa Philippine
Forum bag-ohay lang nga Information Agency (PIA)
nga gitambogan sa kapin
60 ka representante sa
mga kapunongan gikan sa
munisipyo, barangay, mga
mag-uuma ug mangingisda,
mga ahensya sa rehiyon,
mga tigbalita ug uban pa.
Si Nuñez miawhag
sa mga mag-uuma ug
mangingisda pagpahimulos
niining programaha aron
Mga nagkalat nga nagbaligya og isda duna nay bag-ong mouswag sila gikan sa
lugar tindahanan tupad mismo sa habal-habalan paingon sa kakabus kay labing unang
Mantiquil sa yuta ni Pepe Baylosis.
tumong sa SLK ang pagNagbaligya... gikan sa panid 1 Apan sa ngadto-ngadto alagad ug pagtabang sa mga
kabus sa ilang panginabuhi.
kaniadto ni kanhi Municipal misupak gihapon kining Ang programa naghatag
Tesurera Evelyn Acas didto mamaligyaay ug mibalik og duha ka pamaagi nga
sa Barangay 4. Duna na gani gihapon sa ilang naandan makahimo silag negosyo.
silay gisikop nga pipila ka nga magsuroy sa eskina.
Kini mao ang Microbanyera nga isda kaniadto.
enterprise
Development

(MD) ug Employment
Facilitation (EF) diin ang
mga kabus nga panimalay
matabangan pinaagi sa
pagbansay nila sa mga
kahanas, paghatag og tabang
panalapi alang sa mga
gikinahanglan sa pagpangita
og
trabaho,
minugbo
nga pangempleyo aron
makahimo o makapahiuli
pag-usab sa ilang mga
panginabuhi, ug paghatag
og pondo nga kapital alang
sa usa ka negosyo.
Si Nuñez miingon
nga lakip usab sa ilang
tabangan ang mga naay
kabilinggan,
ang
mga
tigulang, ang naa sa
“Listahan” sa mga kabus nga
panimalay, ug ang myembro
sa Pantawid Pamilya.
Mapasalamaton gayod
ang mga magtutudlo sa
Felipe Tayko Memorial
School (FTMS) sa Asia
Foundation nga naghatag
og libro alang sa ilang
mga tinun-an. Anaa sa
hulayway sila si TAFT
Country Representative
Ky Johnson ug Books
of Asia Coordinator
Reynald Ocampo, mga
magtutudlo nga sila si
Annalou Rabanal, Flora
Perez, Gloria Ansok,
Melicia Solis, Principal
Merlita Catan, Gemma
Diamante ug Gemma
Estrella.
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Tubag Lungsuranon
Unsay imong ikasulti bahin sa
bag-ong lugar baligyaanan sa mga
nagtinda og isda?
Para nako, ok na ang ilang lugar karon kay dili na sila
magsigeg balhin-balhin sa ilang tinda nga isda. Dili
na pod makahatag og traffic sa karsada tungod kay naa
na man sila gibutang diha sa habalhabal terminal. Dili
na sama atong nangaging adlaw nga naa sila naninda
kilid sa karsada. Ug wala nay moreklamo bahin sa baho
kaayo nga mga hinugas nga dugo sa ilang isda. Ug
ibutang pod sila sa tyangge, murag dili pod sila makaigo
didto tanan sa sulod sa isdaan. --Adela Aseñas
Ang pangutana, Angayan ba nga naa kanang baligyaanan
og isda nga naa man kitay tyangge? Patas ba kana sa
mga naglukat og permit sa pagpamaligya? --Jessa
Buencamino
Maayo na, at least nahimutang na sila diha. Ang
nakadaut ana unya ang epekto sa mga naay pwesto sa
tyangge, kato bang nagbayad og P12,000 kapin para sa
permit unya sa health pa. Pabor na sa mga kustomer
pareha namo kay naa na mi kapilian. --Asag Moayo
Naa may tyangge ngano mang dili adto didto. --Gelyn
Ragay Pagon

Ang LGU Siaton nagsaulog sa ika-43 Nutrition Month niadtong Hulyo 24, sa Quisay Gym ubos sa tema, “Healthy Diet,
Gawing Habit for Life” o Himsog nga Pagkaon, Himoong
Batasan samtang Buhi.

Ok kaayo nang pamaagi kay naa silay pwesto.
--Renzoreo Lastimado Gomez
Asa man diay dapit ang tindahan og isda? Maayo unta
ug usa ra ka dapit.  Oh kaha kung naa man, dili mismo
sa poblacion. --Narcisa De La Cruz

Nakadaog isip kampiyon ang mga basketbolista sa Team Siaton kontra Valencia sa bangga alang sa edad 21 paubos sa
Distrito III niadtong Hulyo 22 diha sa Quisay Gym. Kauban sa hulagway sila si Kag. Reynaldo Darias, Mayor Fritz Diaz,
ug BM-Bingbing Arbolado. (Hulagway gikan sa Hugpong Siatanon Parang Fritz Diaz)

