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Ekipo sa Medalla
Construction gisunog

Mga lima ka armadong
tawo ang misunog sa duha
ka dagkong ekipo sa usa
ka pribadong kompaniya
sa konstruksyon sa dapit
gikutkutan sa Barangay
Caticugan, Siaton sa lapas
tungang gabii niadtong
Sabado.
Ang pasiunang pagsusi
sa pulis nagpakita nga sa
mga ala 1:30 sa Domingo,

ang wala mailhing mga
tawo nga nagsakay sa tulo
ka motorsiklo miabot sa
dapit gikutkutan sa Sitio
Pilapil, Barangay Caticugan
ug gisilaban ang Komatsu
backhoe ug payloader.
Ang mga ekipo iya sa
Medalla Construction nga
gipanag-iya ni Medalla
Yocor Sia 53 anyos, balo,
ug taga-Barangay Banilad,

Dumaguete City.
Usa ka saksi miingon nga
ang mga suspetsado mitira
sa mga bintana sa ekipo
ug misinggit sa Binisaya,
“Okey na, mabuhay ang
NPA,” ug miikyas sa dapit
sa krimen.
Nakuha sa dapit ang 45
ka nga nagamit nga bala,
tulo ka buhi nga bala sa
padayon sa panid 4

Diaz miduso sa lig-ong patigayun
Ni Fearn Acibo, SU MassCom
Intern

Pagtukod og business
hub o sentro sa patigayun,
pagpalambo sa ekonomiya,
mga negosyo, trabaho,
panglawas,
turismo,
pagpakgang
sa
shabu,
pagpalig-on sa malinawon
ug hapsay nga lungsod,
patubig ug pag-ayo sa
dalan,
pagbansay-bansay
sa katawhan, ang gusto ni
Mayor Fritz nga palamboon
pa kini panahon sa iyang
administrasyon.
Bisan sa kakusog sa ulan
nagpadayon gihapon ang
State of the Municipality

business
hub
kauban ni BiseMayor Bingbing
Arbolado, lakip
ang
paghatag
og trabaho sa
mga
Siatanon.
Pangandoy niya
nga dunay 5,00010,000
trabaho
sa
pagsugod.
Si Mayor Diaz
magtrabaho uban
Address (SOMA) ni Mayor iyang mga higala pagpahiuli
Fritz Diaz niadtong alas sa pangandoy ug pagsalig sa
8:00 sa gabii, Agosto 3, lungsod.
2017 didto sa Quisay Gym.
“Maningkamot ko na
Matud ni Diaz, gusto dili manghilabot sa police
nilang
magtukod
og
padayon sa panid 4

P6.00

Rica May
Tilos Signap
mipanaw sa
edad 15
ni Eugene Jamandron
“Makahuman
og
eskwela ug gustong moabroad, (aron) bulahan (ug)
makapangita og trabaho.”
Mao kini ang gibutyag ni
Virgilia Tilos Signap, inahan
ni Rica May, nga damgo sa
iyang anak nga mipanaw
niadtong Hulyo 20, 2017
didto sa gikutkot nga suba
sa Siaton.
Si Rica May Tilos
Signap, 15 anyos, natawo
niadtong Mayo 28, 2002,
ikasiyam sa pulo ka
anak nila ni Dominador
Signap, 59 anyos, taga-Sta.
Agueda, Pamplona ug ni
Virgilia Tilos, 57 anyos,
taga-Ogahong,
Valencia.
Nagpuyo sila sa Barangay
4, Siaton sugod 1975.
Nakahuman
sa
elementarya si Rica May
sa Felipe Tayko Memorial
School sa 2015, ubos sa
iyang
magtutudlo,
Sir
Ricardo Quinicot. Karong
tuiga diha siya mitungha
sa Siaton National High
School isip Grade 9, seksyon
padayon sa panid 3
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Red Tide

Adunay pahimangno karon ang Bureau of Fisheries
and Aquatic Resources (BFAR) sa presensya sa red tide sa
Siit Bay, Siaton. Basi sa resulta sa pagpaniid nga gihimo sa
BFAR ug sa mga LGU, ang sampol sa shellfish o kinhason
gikan sa Siit Bay positibo na karon sa hilo sa red tide. Ang
gidaghanon sa hilo sa Paralytic Shellfish Poison (PSP) sa
sampol sa kinhason 219 μg STX eq/100g (sukod sa hilo).
Ang red tide usa kini ka tilimad-on o talagsaong
panghitabo nga motumaw tungod sa gitawag nga algal
bloom o pagdaghan sa algae diin tungod sa kadaghan niini,
mausab ang kolor sa kabaybayonan o mamahimong pula
hinungdan sa pulong nga red tide. Ang algal bloom mohurot
sa oxygen o hangin diha sa tubig sa dagat ug mopagula kini
sa toxins o hilo nga maoy makadaut ug makasakit sa tawo
ug ubang mga hayop.
Ang pagkahilo sa red tide gitawag og Paralytic Shellfish
Poison (PSP) diin mahimo kini makapatay sa usa ka tawo.
Ang hilo moepekto gilayon sulod sa duha ka oras human
makakaon pananglit sa kinhason nga dunay red tide. Ang
simtumas maglakip sa pagpangatol, pagkurog, kainit
ug katulugon, dili masabtan nga sinultian ug respiratory
paralysis o paghuot sa dughan.
Subay sa maong pagpaniid, ug aron paglikay sa Paralytic
Shellfish Poison (PSP), ang publiko gitambagan sa paglikay
pagkaon, panginhas o pag-ani, pagdala ug pagbaligya sa
kinhason gikan sa Siit Bay hangtod ang gidaghanon sa hilo
manaog ngadto sa 60 μg STX eq/100g (sukod sa hilo).
Hinuon ang BFAR mipahibalo usab sa publiko nga ang
isda nga gikan sa Siit luwas nga kan-on sa tawo basta lab-as
ug giayo og hugas ug gikuhaan sa hasang ug tinae ug ubang
naa sa sulod sa isda.
Mipasalig usab ang BFAR ug LGU nga padayon nilang
gipaniid ang Siit Bay aron pagprotektar sa kahimsog sa
publiko ug sa industriya sa pangisda.
Hinaut nga magmatngon ang katawhan labot sa maong
pahimangno sa BFAR. Ang kadautan sa tawo naa usab
sa walay pagpakabana. Apan ang kaluwasan naa sa pagamping alang sa luwas ug himsog nga pagpanginabuhi.
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Negosyo o Kamatayon
Sa milabay nga pipila ka semana gihisgotan nato ang
nagkanunay ug nagkakusog nga panginahanglan sa graba ug
balas sa tibuok nasod. Anaa kanunay ang paghari sa kwarta
tungod kay segurado man gayud ang ganansya, bisan pa
kon pila ka gobernador, kongresista, mayor, konsehal, ug
kapitan sa barangay ang kinahanglang paliton. Nangutana
kita kon, sa pwerteng pagkutkot sa JM/Medalla sa atoang
suba, tagpila ang presyo ug pila na kamilyon ang abot sa
lungsod Siaton? Giunsa kini paggasto? Diin gipadapat ang
abot sa graba ug balas? Mitambag kita nga unta ayohon
ang mga abong sa baha aron dili matunaw ang kayutaan
kilid sa suba; aron dili madala ang lungsod kon mahitabo
ang kusog nga baha.
Karong bag-o ang pagkutkot maoy nakaingon sa
pagkawagtang sa kinabuhi sa usa ka dalagita sa Pilapil.
Dugay na nga nag-agda ang mga Siatanon nga hunongon
ang Medalla nga nagkutkot tungod kay wala nila himoa
ang gilagda nga kinahanglang buhaton sumala sa DENR.
Apan walay kisaw gikan sa atoang nanaglingkod sa
katungod sa pagdumala sa lungsod ug sa lalawigan. Karon
nga nahitabo na usab ang kamatayon, unsa ang atong
nadungog nga gibati nila ug ang ilahang gustong lihokon
aron mapabalanse o mapatimbang ang kaayohan sa
katawhan, ang madawat nga kwartang bayad sa graba ug
balas, ug ang pagkaguba sa kalikopan?
Maayo kaayo ang pagkabukhad sa atoang mata ug
alimpatakan kabahin sa peligrong hatag sa pagkutkot.
Anaay mga pila ka gatos ka mga Siatanon nga nagreklamo
kontra sa pagkutkot - ug mas daghan pa nga naghilom
pa lang. Tungod sa pagkabuta-bungol sa mga piniling
nanagdumala sa lungsod, lalawigan ug barangay, dili nato
ikatingala kon ang mga tawo mismo ang mangamot sa
pagbalabag sa makadaot nga komersyo.
Hangyuon nato sila nga manimati unta sa tingog sa mga
lumulupyo. Itandi unta nila ang bili sa kinabuhi sa gahum
sa kwarta sa Medalla. Sa kahangturan , unsa man ang mas
importante—ang atong lungsod ug atong mga pamilya
o ang Medalla nga naghakot, nangahoy dinhi sa ato?
Pananglitan, kon dapig sila sa komersyo kay nakadawat o
nagadawat man galing sila og padanlog, pahinumduman
sila nato nga ang gaba dili magdugay sa pag-abot, ug ang
gaba personal kaayo nga mahitabo sa tawo ug sa iyahang
mga suod sa kinabuhi.

Padayun pagpakabana sa mga
kasayuran sa atong lungsod...
Basa sa Kitang Lungsuranon
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Siit Bay, Siaton positibo sa
Paralytic Shellfish Poison

Basi sa resulta sa pagpaniid sa red tide sa Bureau of
Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ug sa mga LGU,
ang sampol sa shellfish o kinhason gikan sa Siit Bay, Siaton,
Negros Oriental positibo na karon sa hilo sa red tide. Ang
gidaghanon sa hilo sa Paralytic Shellfish Poison (PSP) sa
sampol sa kinhason 219 µgSTXeq/100g.
Subay sa maong pagpaniid, ug aron paglikay sa Paralytic
Shellfish Poison (PSP), ang publiko gitambagan sa paglikay
pagkaon, panginhas o pag-ani, pagdala ug pagbaligya sa
kinhason gikan sa Siit Bay hangtod ang gidaghanon sa hilo
manaog ngadto sa 60 µgSTXeq/100g.
Ang publiko gipahibalo nga ang isda nga giani gikan
sa maong dapit luwas nga kan-on sa tawo basta lab-as ug
giayo og hugas ug gikuhaan sa hasang ug tinae ug ubang
naa sa sulod sa isda.
Ang BFAR ug LGU nagpadayon pagpaniid sa Siit Bay
aron pagprotektar sa kahimsog sa publiko ug sa industriya
sa pangisda.
Rica... gikan sa panid 1
Quisay.
Matud pa sa iyang
inahan, si Rica miapil sa
Girl Scout sa iyang tunghaan
kaniadto. Mahilig siyang
mokanta og mosayaw ug
kanhi miyembro sa choir sa
ilang simbahan ug miyembro
sa BEC (Basic Ecclesial

Community) sa San Nicolas
de Bari Parish sulod sa tulo
ka tuig. Apil usab siya og
karate ug usahay magdula
og basketball. Sige siyang
kuyog sa iyang mama nga
mosimba ug moadto og
Dumaguete
“Buotan kaayo ang
akong anak,” sumala ni

Gisikop si Edgar Cabanda Ege, 43 anyos, minyo, drayber
og carrier sa isda sa Barangay Maloh sa alas 6:30 sa buntag,
Agosto 8, 2017 didto sa Barangay 1, Siaton. Gidakop siya
ni PCI Varie A Villanobos ubos sa RA 9165 pinaagi sa buy
bust operation. Nakuha ang duha ka plastic nga gituohang
shabu, usa ka cellphone ug P1,000 isip buy bust money. Ang
suspetsado kasamtangang nahimutang sa Siaton PNP aron
moatubang sa kaso batok kaniya nga giduso sa opisina sa
prosecutor.

Pabasa
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Nagbasa sa Kitang Lungsuranon ang pamilya Rapon nga
nagpuyo sa Poblacion 2, Siaton.
Mama Virgilia. Dili gusto
ni Rica nga makasaban ug maantigo siyang
magkamo sa dili pa moadto
sa eskwelahan, momata og
sayo, manilhig, maglungag, ug mangalos. Mouli
siya mamudto aron mokaon,
kalagmitan kauban ang
iyang best friend o suod
nga higala nga si Mary
Guinanas, 14 anyos, taga
Barangay 3. Kusog siyang
mokaon og manok ug utan.
Dugang
sa
iyang
inahan determinado gayod
si Rica nga molampos og
hayskul ug mokuha sa
kursong caregiver didto sa
Dumaguete.
Mahilanggaon usab
siya sa iyang mga pagumangkon. “Green” ang
paborito niyang kolor ug
iyang idolo si Pirena sa
salidang
“Encantadia”.
“Sino nga ba Siya” ug
“Tadhana”
ang
iyang
paboritong kanta, matud sa
iyang manghod.
“Ma,
ingna
akong
forever nga mag-una ra ko,”
ang kataposang mensahe ni
Rica ngadto sa iyang inahan.

(Si Rica May Signap,
namatay didto sa Quarry
Site sa Siaton River,
niadtong Hulyo 20, 2017
alas 3:40 sa hapon. Kauban

niya ang iyang mga naangol
nga classmate nga si Grace
Flores, Mary Jane Badonio,
ug Mary Ann Guinanas.
Samtang
nagdula
sila
didto sa “ayagan” og
balas ug bato nadat-ugan
sila, hinungdan sa iyang
kamatayon.
Nasamdan
ang iyang tulo ka kauban
apan nakapsan sa kinabuhi
si Rica sa wala pa miabot
sa Siaton Hospital.- Siaton
Police Blotter.)
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Tubag Lungsuranon
Unsay imong ikasulti bahin sa pagsunog sa mga
ekipo nga gipanag-iya sa Medalla Construction
didto sa quarry o gikutkutan og balas og graba
sa Sitio Pilapil, Brgy. Caticugan?
Ang tubag, kulang pa na ikabayad sa pila ka tuig nga kaguol sa
mga tawo diha sa pilapil. Mangayo sila og tabang sa otoridad,
wala gyuy nahitabo. Mao nga gikomkom na lang nila ang
ilang kaguol. Ug dili pa gud na sila moundang, timan-i, naa nay
mamatay ana. -- Nestor Kitane

Happy 1st Birthday
baby Sophia Alexandria Rae
August 14, 2016
From:

Mommy Cleo, Lolo & Lola, friends and family
Ekipo... gikan sa panid 1
Carbine, siyam ka napabuto
nga bala sa cal. 9mm, duha ka
buhi nga bala sa cal. 9mm nga
Luger ug usa ka dili mailhang
calibre nga bala, ug usa ka
galon nga sudlanan sa gasolina,
ang taho sa pulis nag-ingon.
Walay gitaho nga nasamdan.
Ang mga imbestigador
nagsusi pa kon ang mga
nagbuhat sa krimen miyembro
ba tinuoray sa NPA.
Si
Chief
Inspector

Diaz... gikan sa panid 1
power (gahum sa kapolisan),”
matud ni Mayor Diaz. Misaad
siya nga iyang palig-unon ang
kalinaw ug hapsay sa sityo
ug kabarangayan inubanan sa
kapulisan.
Iyang tabangan
pagpahiuli ang mga biktima sa
ilegal nga droga ug maghimo
siya og programa sa mga
misurender. Dugang niya nga,
“They are victims (biktima
sila) sa droga, dili tinuod
nga nangaadik sila tungod sa
droga.” Gihisgutan niya ang
Siaton Pulis isip maoy “Best
Police Station” sa probinsya
sa Negros Oriental ilalom sa
programang Double Barrel
Tokhang.
Sa laing bahin usab
gihisgutan
niya
ang
pakigtimabayayong sa mga
langyaw nga kapitalista o
foreign investors (langyaw nga
mamuhunan) aron mapalambo

Villanobos, pangulo sa Siaton
Police, miingon nga usa ka
hiniusang pwersa sa seguridad
sa lokal nga kapolisan ug mga
miyembro sa Philippine Army,
ang Regional Public Safety
Battalion, ang Provincial Public
Safety Company ug ang Special
Weapons and Tactics miadto sa
dapit sa krimen mga alas 10 sa
buntag sa Domingo.
Nagpadayon karon ang
gihimong pakisusi sa maong
hitabo, dugang ni Villanobos.
ang ekonomiya. Matud niya,
“Ang Siaton is already at
its peak of promoting its
municipality, especially that
the Turtle Island or Polo is
now known to visitors (naa
na sa hingpit nga pagpaila sa
munisipyo, ilabi na sa Turtle
Island o polo nga naila na
karon sa mga bisita).” Iyang
buhaton nga magtukod gayod
og business hub aron mas taas
ang kita sa lungsod. Niining
paagiha makahatag kini og
trabaho sa 10,000 or 20,000 ka
Siatanon.
Hatagan usab niya og
pagtagad ang libreng medical
mission,
pagbansay-bansay,
programa sa pagpakaon, job
fairs ug proyekto sa sistema
sa tubig.
Gitambungan
ang SOMA sa LGU, mga
magtutudlo ug tinun-an, NGO,
mga tigbalita ug opisyales sa
barangay.

Sa akoa lang pud ni opinyon, Kitang Lungsuranon Siaton
newspaper ha, dugay na gyud na gimulo sa mga residente sa Pilapil
ang quarry nga anaa karon sa mao nga lugar. Lumad ko nga taga
Pilapil. Bata pa mi sa una, kanang suba diha sa quarry site (lugar
nga gikutkutan sa balas og graba) diha mi pirme magtikasaw ug
manglaba kay patsada kaayo na kaliguan diha dapita. And then
there goes the quarry (ug sa dihang naahimo ang pagkutkut sa
balas ug graba), ug nahanaw to mao nga area (lugar) nga didto
mi mangaligo sa akong mga ig-agaw ug mga amigo. Usa na lang
kadto ka memory (paghanduraw) na lami balikan pero lisod na
man kay ang suba bato na man ang lunangan namo ug mangaligo
mi didto! Remember those days (kahimumdum mo adtong
mga adlaw)? Pri Gadiane EsorYram Yagar EnatikJenny Ragay
Kitane Felix Ragay Quinol Detch Keenz Reginald Kitane. So
karon ang quarry nagdala og gubot sa among lugar! Makahadlok
ang nahitabo na pagpamusil ug pagsunog. Kung moingon ta nga
ang tumong ug tuyo sa mga armadong tawo mao ang pagguba sa
mga equipment (ekipo) didto sa quarry site sa dahas na pamaagi,
malooy intawon sila sa mga residente nga anaa duol sa sa mao
nga lugar. Kay, sa tinood lang, pagkahuman sa nahitabo atong
Sabado, lisod na gyud kaayo pagtulog magabii kay ang kahadlok
nagpabilin ra gyud tungod sa mga nahitabo. Mao nga ang akong
hangyo, tabangan unta pud mi sa kagamhanan na maundang ni
mao nga quarry! Anha pa ba diay sila moundang kung naa na pud
laing mawala na kinabuhi tungod sa quarry? --Shaila Aleli Ragay
Quinol-Agregado
Dapat jud papahawaon na jud na kay daghan na jud hapit malumos
diha, and, sad to say (makasubo), nga naa jud namatay huhuhu.
Makaguol.--Maria Gwyn Gajunera
Kana bang mga tawo nga nagpaulipon sa ilang kaugalingon nga
kahakog ug pagkamakasarili magpakabuta ug magpakabungol ra
gyod kana sila kay ilang pagtoo walay utlanan ang mga buhat nga
iya sa demonyo. Pero pag-abot na sa oras sa paningil sa atong
kaugalingong bad karma that is already mounting, anha pa pod
kana sila makamata. People, we must always remember that
“WE ARE ACCOUNTABLE FOR THE ACTIONS WE COMMIT”
(Katawhan atong hinumduman nga nga kita ra usab ang manubag
sa atong mga binuhatan). Ang atong kaugalingong bad karma nga
atong gi-accumulate mao ra pod kana ang mobalik sa pagpaningil
kanato in due time and in many ways (sa dili madugay,ug sa
daghang pamaagi), motoo mo ug sa dili. --Teresita Macapanas
Giguba ang suba sa Siaton tungod sa quarry. Kung ang permit
gikan sa governor, wala ba diay mahimong aksyon niana
ang mayor nga naa man nahimutang ang quarry diha sa iyang
lungsod? Imposible, Mayor ka apan wala kay diriktang aksyon
para maundang kanang quarry sa suba sa Siaton. Or basin maikog
ka ni Governor kay siya ang nagtabang nimo nga modaug ka
pagkamayor? Kining akoa timbang-timbang lang kini, walay
pinolitika. Kay, sa tinood lang, nakauyon ko sa ubang lakang
ni Mayor Diaz sa pagpalambo sa Siaton apan di ko katoo nga
dili siya kapaundang niining quarry sa Siaton River. -- Jessa
Buencamino

