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P169M business hub giuyonan

Giaprobahan
pinaagi
sa
pagboto
niadtong
Nobyembre 20,2017 ang
resolusyon bahin sa P169
milyon nga hulamon sa
lungsod, isip usa sa mga
panginahanglanon
aron
mapalambo ang patigayun
sa lungsod o business hub.
Lima ka konsehal ang
miboto ug 4 ang wala,.
Ang
hulamon
nga
kantidad
gikauyonan
pinaagi
sa
Municipal
Development Fund Office
ug Department of Finance
nga
maoy
magtabang
pagdepensa sa tumong sa
paghulam og kwarta.

Matud ni Kagawad
Rowel Gabo nga mo-apply
usa ug dili madalidali ang
pagproseso kay siguraduhon
nga dunay kauyonan sa
tanan ug alang kini sa interes
sa lungsod.
Si Kag. William Kirit
mibutyag nga duna pay
mga utang nga balayran
sa lungsod ug dili angay
unahon ang P169 milyon
nga business hub.
Nangutana si Kag. Edgar
Ragay nga kinahanglan pa
kini og dugang pagtuon ug
katin-awan, lakip ang public
hearing. Gihisgutan usab ni
Kag. Ragay ang tinuig nga

balaryanan nga atubangon
ugma damlag sa lungsod.
Miboto pagtugot sila
si Kag. Miguel Dungog,
Kag. Thelma Rapada, Kag.
Leonardo Darias, Kag.
Rowel Gabo, ug Kapitan

Congratulations sa Siaton 3 Distrito, ang kinatibuk-ang kampiyon sa 2017 Municipal
Technolympics.

Dioscoro Gomez. Wala
miboto sila si Kag. William
Kirit, Kag. Edgar Ragay,
Kag. Genesa Teng ug Kag.
Steve Macahig.

Siaton Distrito
3 kampiyon
sa 2017 Deped
Technolympics

Ang Siaton Distrito 3
maoy kampiyon sa DepEd
Technolympics 2017 sa
Siaton nga gipahigayon
niadtong Nobyembre 6,
2017 didto sa Pio Macahig
Memorial Central School,
Bonawon.
Bangga kini sa mga
tinun-an sa elementarya sa
distrito sa tibuok Siaton sa
lainlaing matang sa kahanas
– pag-areglar sa bulak, tie
padayon sa panid 3
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Kasaulogan sa
Piyesta

Matag tuig saulogon ang Pista sa Siaton. Matag tuig,
lainlaing mga kalihukan ang ipatuman alang sa kasaulogan.
Adunay mga kalihukan ug programa sama sa piging sa mga
empleyado, sa mga maestra ug maestro, ug uban pa. Aduna
usay bangga sa sayaw ug kanta. Adunay pagpasundayag
sa mga dula nga gitawag og Larong Pinoy. Lakip usab ang
paugnat sa kusog sama sa dulang basketball, football ug
mountain bike challenge.
Apan ang matawag nga highlight o kinadayagan
ngakalihukan mao ang pagpili sa Fiesta Queen o Hara sa
Kapistahan.
Naandan na nga adunay indigay sa kaanyag diin
koronahan ang mahimong Rayna uban ang pagtuo nga ang
maong binuhat mao ang pinakaanyag sa tibook lungsod.
Apan subay sa mga panghitabo, giusab kini ug gibalhin
ang pagpili sa Rayna o Ms. Siaton ngadto na sa bulan sa
Mayo.
Agig hulip niini, dunay himuon nga pagpili gihapon sa
usa ka maanyag nga binuhat apan gitawag na kini og Fiesta
Queen o Hara sa Kapistahan.
Unsa man ang kalainan sa duha ka indigay sa kaanyag?
Subay sa mga kasinatian, ang mga mosalmot sa Hara
sa Kapistahan mga dili taga lungsod sa Siaton. Gani sa
kasamtangan adunay napulo ka mga binuhat nga dili tagaSiaton ang misalmot niini.
Giingon nga ang dakong ganti nga salapi mao ang
nakadani sa mga misalmot sa maong indigay. Karong tuiga,
mokbata sa 200 mil ka pesos ang ganti nga salapi. Kinsa
man tuod ang dili madani ug maningkamot nga makadaug
sa maong salapi.
Ang nakaparat lang karong tuiga kay wala gayud bisan
usa ka Siatanon nga misalmot. Usa ba kini ka timailhan
nga mitalaw ang mga maanyag nga dalaga sa Siaton?
Apan dili kini mahimong maoy basehanan sa kasadya
nga masinati atol sa pista sa Siaton. Pipila lamang kini sa
mga kalihukan ug programa nga gipreparar sa lokal nga
kagamhanan inubanan sa mga tabang sa mga nagkalainlaing
sektor sa lungsod nga nagkahiusa aron mas sadya pa ang
pagsaulog sa pista sa Siaton.
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Internet sa Kalungsuran
Sa una, mopadala ta og sulat. Dayon, naimbento ang
telegrama. Sunod, miabot sa Siaton ang telefono (Bayantel).
Karon, ania na ang internet. Bisan diin sa kalibotan, kon
may kompyuter ka inubanan og serbisyong “telecom”,
makapadala ka og text o taas nga sulat (e-mail) nga moabot
sa bisan diin usab kon may kompyuter ug serbisyo didto.
Kini mahimo sa usa ka kidhat lamang!
Nahimong importante ang internet sa 10 ka milyon nga
OFW ug ilahang mga pamilyang nangabilin. Gani, bisan
ania ra ta, gasobra ang atoang gamit og celfon. Dugang
sa gamit nga personal, ang tanang pamaagi sa gobyerno
ug negosyo karon – mas kusog sa ubang nasod kay sa ato
-- ginahimo na sa internet. Mas madali, mas klaro, mas
segurado. Walay pasikot-siot, walay padanlog.
Makasubo nga ang Pilipinas, diin nagagamit og mas
daghang celfon sa Asia, iwit uyamot sa serbisyong internet.
Labing hinay, sigeng putol-putol, ang internet sa Pilipinas
kay sa Malaysia, Cambodia, Thailand ug Vietnam. Sa
kalibotan, ika-94 kita sa 131 ka nasod sa mobile internet/
celfon ug ika-91 sa 131 ka nasod sa broadband sumala sa
pagsusi sa Speedtest Global Index sa miaging Septyembre.
Mas mahal pa gayud ang atoang bayad sa texts ug broadband!
Makalipong baya ang binilyon nga ganansya sa Globe
o PLDT nga ginapahayag kada upat ka bulan! Hoy, dili
pobre ang Pilipinas. Ginapangahoyan lang ta pirme sa mga
dagkong negosyo, konsabo sa mga korap sa kagamhanan.
Ayohag pagpakabana --gikan sa inyong barangay hangtod
sa Kapitolyo, Kongreso ug Malacanyang.
Naanad na lang ba ikaw sa putol-putol, sa mawala nga
signal, sa load nga ginakawat sa mismong Globe? Kon
may panahon ka, adtoa sa Globe sa mall kay masubay
nila kon kanus-a nawala ang load ug sa hinay nga pagdownload. Naingon kita ani tungod sa walay kompetensya.
Globe ug PLDT na lang ang nagnegosyo sa telecom ug
sayon ra silang magkonsabo kon unsaon pagpiga ang walay
pangontrang katawhan. Gikaon nila ang mi-intra unta
sama sa SunCellular ug ang karaan nga Bayantel. Aron dili
makasabal nila, ila usab nga gipalit ang 700 megahertz nga
broadband sa San Miguel Corp. Apan walay kausaban. Ang
balaod hangtod karon, walay pwersa kontra sa monopolyo
sa serbisyo. Kadtong kompaniya sa Australia nga hapit
na makasulod, mi-urong kay daghang apan , usa na ang
padanlog nga taas usab kaayo ikomparar sa ubang nasod.
Si Pres. Duterte, human sa mga pahimangno nga wala
tagda, mihatag na og bukas nga pultahan sa Tsina sa paganhi isip ikatulong kompaniya nga mohatag og serbisyong
internet. Bason lamang makapaus-os kini sa presyo nga
padayon sa panid 4
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Kaugmaon sa kaliwatan
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Ni Fearn Anne Acibo

Ang hagit sa usa ka
malungtarong
kaugmaon
magsugod sa 33 ka mga
batan-on nga miapil sa
BINHI Youth Camp sa
miaging Nobyembre 8-11,
ang bag-ong mga
ambahador
nga
magpahibalo
sa katawhan sa
kaimportante
sa
pag-atiman
ug
paghigugma
sa
atong kalikopan.
Gihisgotan sa
mga mamumulong
sa kampo sulod sa
tulo ka adlaw ang
pag-atiman sa atong
kalikopan ug ang
mga kapanguhaan
niini. Ang Energy
Development
Corporation
nagsilsil og garbo
ngadto sa mga
miapil sa kadagaya sa
geothermal energy dinhi sa
atong isla. Ang sentro sa
ilang panaghisgut mao ang
renewable energy o enerhiya
nga naggikan sa kainit sa
ilalum sa yuta, enerhiya sa
kainit sa adlaw, sa hangin, sa
agus sa tubig ug uban pa.

Ang katuyoan sa
programa mao ang paghatag
og higayon sa mga kabatanonan nga mopaluyo ug
mopasiugda sa pagpanalipod
sa kalikopan.
Dili lang

sila motabang sa ilang
kaugalingong
komunidad,
kondili moadto sa ubang
bahin sa Negros aron
maghisgot
kabahin
sa
kalikopan. Makahimo sila og
mga programa nga magsentro
sa mga buluhaton nga
mopanalipod sa mga lumad

nga
matang
sa kahoy, sa
pagtanom og mga
kahoy, paglimpyo
sa kabaybayonan,
paghisgothisgot
bahin
sa
kalikopan ug uban
pang
serbisyo
nga makatabang
sa
ilang
katagilungsod.
Didto
sa
BINHI
Youth
Camp, nakat-on pud sila
unsaon
nga
mahimong
maayong lider sa umalabot
nga panahon. Dinhi nila
nadiskobrehan kung kinsa
sila ug unsa ilang mabuhat
para makaylap ang positibong
enerhiya sa tanan.
“Isip usa sa mga bag-ong
ambahador sa EDC, akong
nakat-onan nga kinahanglan
hatagan
og
nag-unang
pagtagad ang mga hilisgotan
mahitungod sa kalikopan
imbis ibaliwala kini, ”
miingon si Tiara Jabutay usa
sa mga bag-ong ambassadors
sa EDC.
Gakinahanglan
og
pagtagad ang kalikopan
tungod kay daghan na

kining problema nga angay
sulbaron. Nagapasalamat si
Tiara nga usa siya sa mga
instrumento nga makatabang
sa iyang komunidad.
“Dugang pa, nasabtan
nakog
dugang
ang
mahitungod sa limpyong
enerhiya ug ang benepisyo
ani alang sa atong yuta,”
ingon niya.
Tanang bahin sa programa
naghatod og nindot nga balita
sa tanan nga adunay paglaum
alang sa kalikopan. Ang
paglaum matinuod kon ang
mga batan-on maghatag og
panahon aron molampos kini.
Unta magkahiusa ang tanan
aron makab-ot ang hayag nga
kaugmaon.

PNP... gikan sa panid 1

dye o pagpulog sa panapton
nga gihikot-hikot, paghimo
og shake sa lab-as nga prutas,
PowerPoint presentation,
sales inventory, digital
painting, applique, basic
encoding, ug spreadsheet.
Mitambong ang upat ka
mga District Superintendent
nga sila si Dr. Della Alanano
(Siaton1), Mrs. Constance
Joy Sarne (Siaton 2), Dr. Fe
Zuñega (Siaton3), ug Heide
Petras (Siaton 4).
Ang napiling kampiyon
maoy ibangga didto sa Mitambong ang upat ka District Superintendent sa Siaton nga sila si Dr. Della Alanano (Siaton1),
division.
Mrs. Constance Joy Sarne (Siaton 2), Dr. Fe Zuñega (Siaton3), ug Heide Petras (Siaton 4).
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Tubag Lungsuranon

Unsay imong ikasulti sa plano sa lokal nga kagamhanan nga magtukod og
business hub o palambuon ang patigayun sa lungsod?
Unahon sa ang patubig kay wala pay mga gripo diri sa
Maladpad. Maayo unta ug naay tubig, kanang tubig
nga naay metro para dili na mangalos sa poso. -- Buboy
Villabeto

Ang development (kalambuan) maayo man na basta
daghan pundo/capital (puhonan) ang lungsod, pero ayohon
ug estudyo kay kita ra pod lungsuranon ang mag-antus.
Hinay-hinay basta kanunay ra gud moasenso ra ang Siaton.
-- Marilyn Kinilitan

Good day (maayong adlaw) sa tanan. Usa ka maayong
plano na, kaso lang kinahanglan susihon pag-ayo ang ilang Ok kaayo. Dapat naay ambitious (mapangandoyon) na
proposal (tanyag) ug susihon usob kung dili ba makadaot plano para mouswag ang lungsod labi na kitang mga
sa atong kinaiyahan. -- Sammy Largado
Siatanon. -- CJ Adenac

Preparasyon
sa Pista

Ang Opening Salvo sa kasaulogan sa
kapistahan sa Siaton gihimo niadtong
Nobyembre 18, 2017 sa Quisay Gym inulohan
ni Mayor Fritz Diaz ug Bise-Mayor Bingbing
Arbolado, mga miyembro sa konseho ug
pangulo sa mga nagkalainlaing ahensya sa
gobyerno. Duyog usab ang pagpaila sa mga
kandidata sa Siaton Fiesta Queen gikan sa
nagkalainlaing probinsya sa tibuok nasod.
(Hulagway ni Airelle Lam-Tero, miyembro sa
Turismo sa Siaton)

atong ginabayad. Naglagda
na usab ang Pilipinas ug ang
Facebook nga mogama ang
FB og dugang pabalay nga
doble sa makaya sa Globe ug
PLDT karon.
Ang kahakog sa mga
negosyante
kauban
sa
kakorap sa mga magbabalaod,

kuyog sa atoang walay
kahibalo kon unsay buhaton
alang sa kausaban -- mao
kini ang nagahatag kanato
og kapobrehon. Ug kaulaw
sa atubangan sa atoang
mga silingang nasod. Apan
hinay-hinay na ba kitang
nagpakabana?

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

