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P18.4 M gituki sa SB
mayor.
Kauban usab nga giduso
ni Arbolado ang pagatina sa
menteryo, sa insyurans sa
mga sakyanan sa lungsod,
sa tiyangge ug munisipyo
nga mosumada og subra
P3.4 M.
Matud ni Kagawad
William
Kirit
dako
kini
kaayo
ug
dili
makatarunganon
ang
paggasto og dako alang
sa dakbalay. Gusto usab

P6.00

niyang mapatik og klaro sa
opisyal nga asoy sa miting
ang gastohan sa kantidad.
Dugang niya, dili siya
supak sa maong katuyoan,
apan klarohon lang ang mga
detalye kabahin sa paggasto
niini.
Si Budget Assistant Atty.
Maricel Asonio mibutyag
sa sisyon bahin sa suhol sa
mga job orders nga wala
nahipatik sa giduso nga
resolusyon gikan sa ilang

buhatan.
Gipatigayon
ang
kinaugalingnon nga miting
sa mga kagawad diin wala’y
lakip ang ubang tawo
niadtong Septyembre 4,
alas 10:16 sa buntag human
miapila si Kag. Miguel
Dungog (Committee on
Rules) ug gibotohan kini
sa mga konsehales. Wala
miboto sila si Kag. William
Kirit, Kag. Edgar Ragay, ug

Mahimo na nga kaonon Tambobo Bay. Kini ang Doc. Florencio Aparri sa
ang mga kinhason gikan sa pasalig nga giluwatan ni Bureau of Fisheries and
Aquatic Resources
(BFAR).
Matud ni Aparri,
wala na’y napaniid
ang presensya sa red
tide o hilo nga naa
sa kinhason subay
sa ilang pakisusi
nga gihimo.
Hinuon, dugang
ni
Aparri
nga
gahulat pa siya sa
resulta ug opisyal
nga pahibalo gikan
sa mas taas nga
buhatan sa BFAR.
Ang bakhawan (mangroves) sa Tambobo Bay nga maoy itloganan sa mga
Kahinumduman
isda ug pinuy-anan sa mga kinhason.

nga
basi sa resulta sa
pagpaniid sa red tide nga
gihimo sa BFAR ug sa mga
LGU, ang gisulayan sa
shellfish o kinhason gikan
sa Tambobo Bay migawas
nga positibo sa hilo sa red
tide. Ang gidaghanon sa
hilo sa Paralytic Shellfish
Poison (PSP) sa gisulayan
nga kinhason mikabat 219
µgSTXeq/100g nga medyo
taas.
Ang red tide usa kini
ka tilimad-on o talagsaong
panghitabo nga motumaw
tungod sa gitawag nga
algal bloom o pagdaghan

Mokabat sa 18.4milyon
ka pisos ang gisusi sa
Sangguniang Bayan karong
bag-o.
Kusganong gisukut sa
ubang miyembro sa konseho
ang pagduso ni Municipal
Budget Officer Dario L.
Arbolado ilalom sa opisina
sa mayor sa paggahin og
P2.5 M alang sa pagpaayo
sa munisipyo nga kuhaon
gikan
sa
Scholarship
Program sa buhatan sa

padayon sa panid 3

Kinhason sa Tambobo Bay makaon na

padayon sa panid 3
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EDITORYAL

Peke nga Balita

Ang pagkuyanap sa mga peke nga balita daw imposibli
nga mahunong pa. Halos matag adlaw dunay motumaw
nga “balita” nga daghang mga katawhan ang motuo apan
daghan usab ang magduhaduha sa pagtuo tungod lagi sa
pagkuyanap sa peke nga balita.
Ang pinakaulahi nga peke nga balita nagagikan mismo
kang Presidente Rodrigo Duterte diin iyang giangkun nga
iya ra diay nga ginamagama ang mga numero sa bank
account nga giingong gipanag-iya kunohay ni Senador
Antonio Trillanes. Apan nasuta nga dili diay tinuod ang
maong mga accounts.
Dunay laing mga peke nga “balita” nga mabasa diha
sa social media particular sa Facebook nga magbalita nga
dunay namatay nga ilado nga tawo apan dili diay tinuod.
Angay nga magbantay ug susihon og maayo kun
ugaling dunay mabasahan ilabi na kun kontrobersyal ang
panghitabo o ang balita mismo.
Ang tinuod nga balita usa ka impormasyon nga
kinahanglan nimo nga tuhoan tungod kay ang pagsulat
ug pagsibya niini pinasikad man sa kamatuoran. Dunay
klarong tinubdan ug dunay mga elemento nga angay nga
tamdan aron kini mamahimong lihitimo, husto og pinasubay
sa kamatuoran.
Kini ang hinungdan nga kun tukion pag-ayo ang tinuod
nga pagsabot sa balita o news husto, tukma ug takdo nga
pagsaysay sa usa ka hitabo nga maglambigit ba pananglit
sa gobyerno, katawhan ug uban pa diin ang tanan adunay
katungod nga mahibalo.
Hinaut nga dili gilayon motuo sa unsa mang mabasahan
o mabatian sa radyo ug telebisyon aron ang tinuuray nga
panghitabo mao lamang ang angayan nga tuhuan.
Dinhi sa Siaton hinaut nga dili motuo gilayon sa mga
tsismis o sulti-sulti lang. Kinahanglan nga dunay tinubdan
nga klaro ug dunay kapasikaran sa kamatuuran aron dili
malingla ang katawhan.
Hinumdumi nga duna kay katungod nga mahibalo sa
mga panghitabo sa imong komunidad isip usa ka yanong
lungsuranon og magbubuhis. Apan labaw sa tanan angayan
nimo nga mahibaluan unsa ang tinuod ug unsa ang peke
nga balita.
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“Adamo”
Ang restawran sa Dumaguete nga gihinganlan og
“Adamo” nabantog dayon tungod sa kalami sa pagkaon,
sa katahom sa pag-areglar niini, sa serbisyo nga dili dugay,
ug, sa kataposan apan sama ka importante: dili mahal ang
presyo.
Haliwanay o dili huot ang Adamo. Ang “modern
industrial” nga disenyo yano ra, way sabal sa mata. Anaay
luna nga aircon ug anaa usay dili—sa gawas, tungod sa
landong sa mga kahoy. Limpyo ang restawran.
Si Chef Edison Monte de Ramos Manuel usa ka batan-on
nga may taas nga panglantaw ug nakaantigong mosugakod
sa bisan unsang kabilinggan nga miabot sa iyahang bata pa
nga kinabuhi. Sayo siya nga nailo sa inahan. Salamat sa
himsog nga mga abaga ug dughan sa iyang amahan nga si
Ed Manuel, mga iyaan sa pamilyang Alonzo ug Monte de
Ramos, ug apohan nga si Toting Tayko Monte de Ramos,
usa siya karon ka ulitawong malampuson.
Tapos nga migraduar sa Nursing, si Edison mieskuyla
pagka-chef sa First Gourmet Academy sa Manila. Gipunan niya ang OJT og usa ka tuig trabaho sa restawran sa
America. Dili basta-basta ang iyang naantigohan sa
Rancho Palos Verdes—lugar sa California nga mahalon
kaayo. Busa, wala magkulang sa kalidad, ka-elegante, ug
class ang trabaho ni Chef
Edison. “Gourmet” kaayo
ang resulta sa bisan naandan
nato nga mga potahe.
May baroganan si Chef
Edison. Dugang sa kalami
ug kaanindot sa dagway sa
iyahang mga potahe, gusto
niya nga makatagamtam
usab niini ang mga tawong
dili kaayo dato. Mao nga
bisan tupong sa labing mahal
nga restawran ang iyahang
pagkaon, dili ingon kamahal
Ang tag-iya, tagdumala, ug
malampuson nga Chef Edison ang presyo. Bisan gamay
Manuel sa restauran ADAMO pa ang Adamo, nagpakita
na og CSR (corporate social
sa Dumaguete.
responsibility) o pagtagad
sa kahimtang sa katilingban si Chef Edison. Wala siya
nagkulang og mga serbidora o waiter ug waitress - tabang
sa ilahang mga pamilya o pagtuon ang gihimo ni Edison.
Dugang pa ang pagtagad sa kalikupan pinaagi sa organic
gardening nga magsuplay og otanon sa Adamo. Dili
dagway ikatingala nga may CSR si Edison kay ang Tayko
nga dugo anaa man kaniya. (Si Don Felipe Tayko mao
ang nangulo sa mga rebolusyonaryo kontra Espanya, ug
sa ngadto-ngadto nahimong Gobernador sa Neg. Or. Apo
niya si ex-Vice-President Teopisto Guingona.)
Ang Adamo anaa sa Daro, moliko ka lang og gamay sa
kilid sa gasolinahan atbang sa Cang’s anaa sa wala.
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Paglaom sa usa ka
batan-ong Rizal
Ni Fearn Anne Acibo

Kinsay magdahom nga
usa ka simpleng batanon makahatag og dakong
kalipay sa iyang pamilya?
Kini ang istorya ni Rizal nga
makahatag og inspirasyon
kaninyo.
Si Rizal Quio ang
ikawalo sa onse ka anak ni
Faustino og Irenea Quio,
puro
mga
mag-uuma.
Gapuyo sila sa Barangay
Sandulot, Siaton. Simple ra
ang kinabuhi ni Rizal apan
sa iyang pagpaningkamot,
nakab-ot niya ang iyang
pangandoy sa kinabuhi
- nga makahuman og pageskwela ug matabangan
iyang pamilya.
Sa iyang pagkabata, si
Rizal mitabang sa iyang
ginikanan sa ilang uma.
Nakatungha siya sa hayskul
sa edad nga 18 anyos
na. Aktibo siya sa mga
aktibidad sa eskwelahan ug
mitapos isip First Honorable
Mention.
“Kahibalo ko, gakalisud
pagpaeskwela akong mga
ginikanan
nako,
mao
nangita ko og scholarship
ug diha nakakita ko sa
Silliman University,” matud
niya. Ang iyang pagkaiskolar sa SUSG (Silliman
University
Student
Government) sulod sa upat
ka tuig nga pag-eskwela
ang dakong nakatabang ni
Rizal sa iyang paglampos.
Natimbangtimbang niya ang
pagtuon ug ubang buluhaton
gawas sa iyang tulun-an.
Niadtong Marso 2016,
nakatapos siya sa kursong
Business Administration,
major in Management.
Gatrabaho karon si Rizal sa
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P18.4 M... gikan sa panid 1
Kag. Steve Macahig. Gawas
kanila dihay mitungha
nga pito ka miyembro sa
konseho niadtong adlawa.
Human sa pulongpulong
sa mga kagawad gibutyag
nga bahinon og katulo ang
P2.5 M, ug P833K ang
galastuhan sa munisipyo
sugod sa bulan sa Oktobre
hangtod Disyembre.
Niadtong Marso 2017
miaprobar ang ang MDC
(Municipal
Development
Council), Presiding Officer
Mayor Fritz Diaz kauban
ang mga kapitan sa barangay
ug mga ahensya sa gobyerno
ug ubang miyembro sa
Sangguniang Bayan nga
mopalit og usa ka bulldozer
ug usa ka dumptruck nga
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balor P15 M. Busa panahon
sa sisyon, si Kag. Miguel
Dungog mibutyag nga
matud ni Kag. Gabo kaniya
naaprobahan na ang P15 M
sa BAC (Bids and Awards
Committee) ug busa siya
nagtuo nga ang makadaog
sa bidding moubos pa gayud
sa P15 M sa presyo sa ekipo
nga paliton sa lungsod gikan
sa China.
Miduso
usab
og
resolusyon si Mayor Fritz
Diaz pagtugot sa konseho
alang sa Letter of Credit
ngadto sa Land Bank of the
Philippines, Manila (sulod
sa customs) isip garantiya
nga dunay gigahin nga
kwarta alang sa ekipo.

Kinhason... gikan sa panid 1

Silliman University Medical
Center isip billing clerk.
“Importante
nga
mangandoy kita, kay diha
sa atong pagpangandoy
magsugod ang pagbag-o sa
atong kinabuhi,” miingon
si Rizal. Naghatag og
inspirasyon si Rizal sa mga
batan-on nga walay paglaum
nga makahuman pageskwela
mahitungod sa kapobrehon.
Lakip si Rizal sa
“Istorya ng Pag-asa”, usa
ka traveling photo gallery
nga mohulagway sa mga
maayong sugilanon sa
paglaum, gikan sa mga
lokal nga komunidad aron
pagdasig ug paghatag og
gahum sa mga tawo.
“Giingnan ko ni Jolina
Sinco sa Gobernador sa
CBA (College of Business
Administration) nga moari
sa Dumaguete si BisePresidente Leni Robredo

sa lumotlumot nga dili gani
makita kondili tungod sa
kadaghan niini, mausab
ang kolor sa kabaybayonan
o
mamahimong
pula,
hinungdan sa pulong nga
“red tide”. Ang pagbaga
sa lumotlumot mohurot sa
oxygen o hangin diha sa
tubig sa dagat ug mopagula
kini sa toxins o hilo nga maoy
makadaut og makasakit sa
tawo ug ubang mga hayop.
Ang
pagkahilo
sa
Red Tide ang 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
o timailhan maglakip sa
pagpangatol,
pagkurog,
kainit ug katulugon, dili
masabtan nga sinultian
ug respiratory paralysis o
paghuot sa dughan.
Pasalig ni Aparri nga
padayun sila nga mosusi
ug maniid sa kahimtang
sa Tambobo Bay bisan pa
man kun negatibo na sa
red tide ang lugar aron sa
pagprotektar sa kahimsog sa
publiko ug sa pagpangisda.

para ilunsad ang iyang
proyekto nga Istorya ng
Pag-asa,” miingon siya.
Gipakig-ambit ni Rizal
ang iyang mga kasinatian
sa iyang mga higala ug usa
siya sa napili nga hulagway
sa Istorya.
“Modasig (kini) kanako
nga mangambisyon og

maningkamut pa og maayo,”
midugang si Rizal.
Ang sugilanon ni Rizal
makadasig. Tungod sa
iyang mga paningkamot ug
paninguha nga iyang makatunan ang paghatag og bili
sa kinabuhi, anaa na siya
sa bag-ong panaw sa iyang
kinabuhi.
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Palayuhan High School Intramurals

Ang Palayuhan High School mipahigayun sa usa ka adlaw
nga intramurals diin lainlaing mga dula sama sa basketball,
volleyball og sipak takraw ang gihimo uban sa mga tinun-an.

Tubag Lungsuranon

Gusto ka ba nga madayon ang
barangay election o dili? Ngano?

Riklamo suba Siaton
miabot Malacanang

Ang
problema
sa
pagkutkut sa suba sa Siaton
gisumbong ni Sam Radoc,
taga-Caticugan,
ngadto
sa buhatan sa Presidential
Complaint Center (PCC),
ilalum sa buhatan sa
Presidente,
ug
iyang
gipangayo ang ilang tabang
sa pagpahunong dayon niini.
Mipadangat og sulat
si Radoc ngadto sa PCC
niadtong Hulyo 31, 2017.
Giduso ang sulat sa PCC
ngadto kang Roy A. Cimatu,
Sekretarya
sa
DENR
niadtong Agosto 15.
Ang sulat ni Radoc
nagsaysay sa 30 ka tuig nga
ilegal nga pagkutkut sa suba
sa sulod hapit 30 ka tuig sa
abusadong mga opisyales
sa gobyerno. Iyang gisaysay
ang kadaot nga nahimo niini
sa suba, ug sa mga uma nga

gipangabuhian sa mga maguuma.
Iyang gipahibalo
nga duha ka kinabuhi ang
nakalas tungod sa pagkutkut
– ang usa nalumos ug ang
usa tungod sa washery nga
gigamit sa pagkutkut.
Nanghinaut si Radoc
nga ang PCC maminaw
niya ug mga lumulopyo sa
Caticugan.
Ang PCC maoy nagunang opisina sa buhatan sa
Prsidente nga nagdugtong
sa ubang mga ahensya sa
gobyerno ug mga pribadong
opisina aron mahatagan og
tabang ug kasayuran ang
publiko.
Tumong niini
nga mahatagan sa lainlaing
serbisyo sa gobyerno ang
publiko
aron
matubag
ug masulbad ang mga
panginahanglan ni bisan
kinsa.

DILI, tungod sa kadaghan
pang barangay sa tibuok nasod
nga apektado pa sa illegal
drugs ug nagkinahanglan
pa og taas nga panahon
haron malimpyo.
Hinaot
lang pod unta mo-cooperate
ang mga barangay officals
haron mawala kini. Dili sila
mismo pa ang mag-unauna og
ginadiling binuhatan. -- Dudes
Grapa Valliente Jr.
Oo, para nako, tungod kay
daghang opisyales nga mga
buluyagon nga dapat ilisan. -Duran Mira Danah Margaret
Gusto, ug padayon ang
pamaagi kang Duterte nga
duha ra ka opisyal, kay ang
uban walay gihimo, gasweldo
pero walay buhat. Unya, ang
opisyales unfair kaayo, mao
ray tabangan ang mga suod!!
Dili mahimo na. Dapat fair
ta kay dili duladula , puros
politics. -- Jane Ragay
Oo, para nako time na man sa
pagpili pero ug unsay pagbuot
sa kinatas-an nga madayon
ba o dili ang eleksyon maoy

matuman. Ug madayon man,
maayo nga mga tawo ang
angay botaran kay naa may
nakalingkod nga favor o di ba
kusog sa barangay. -- Ramilann Ong Pardo
Ipadayon na kay mao man
nay naas balaod. Atoa bayang
katungod
nga
mobotar.
Ayuhon na lang nato og botar,
pilion nato tong mga kandidato
nga walay rekord nga aduna
silay kalambigitan sa iligal nga
drugas ug uban pang krimen.
Ang resulta sa eleksyon baya
ang tinuod nga tingog sa
katawhan. -- Asag Moayo
Oo, dili ko gusto nga
madayon. Naghatag ra nag
kasamok sa atong problema.
Instead, pa-submit-on ra sila
og accomplishment report. -Ramon Arbolado
Ganahan in the sense nga
QUALIFIED
pud
ang
modalagan anang posisyon,
dili kay magpa-elect lang aron
naay posisyon, unya walay
kalambuan ang barangay. -Jeanmay Estifane Maglangit

Padayun pagpakabana sa mga
kasayuran sa atong lungsod...
Basa sa Kitang Lungsuranon

