Kitang

LUNGSURANON sa Siaton

Kamatuoran
Pagbuligay
Lungsod mauswagon

Parada sa Kadagatan
Vol 8 No 2		

Lato sa
baybayon
Ni Fearn Anne Acibo
Sobra usa ka tonelada
nga lato ang gitanom sa
Andulay og Siit Fishermen’s
Association sa baybayon sa
Sitio Andulay, Barangay Siit,
Siaton, sa tag P60 ang kilo
niadtong semanaha.
Ang lato gikan sa Bureau
of Fisheries and Aquatic
Resources (BFAR) ug gibahin
sa tulo ka parte - sa Andulay
Amihan,
Habagatan,
ug
Sentro. Samtang nag-andam
pa ang kapunongan sa ilang
accreditation o pagdawat,
ang lokal nga kagamhanan
sa Siaton misuporta sa
kapunongan kay makatabang
kini sa katawhan sa ilang
panginabuhian.
Obserbaran ang kalihokan
sa kapunongan sa tulo ka tuig
kon malamposon ba kini.
Apan miingon si Bise-Mayor
Vincent Emil T. Arbolado nga
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Pagbag-o kontra
droga gisugdan

Ipatuman
karon
sa
kagamhanang
lokal
sa
Siaton ang pagpahiuli sa
mga biktima sa ilegal nga
droga aron mabag-o ang
ilang kinabuhi pinaagi sa
(BOLPAKA)
Boluntaryo
Alang sa Pagbag-o ug
Kauswagan karong bulan sa
Pebrero.
Pipila ka mga boluntaryo
ang mipailalom sa maong
pahiuli nga gipaluyohan sa
LGU, PNP, DOH ug DSWD.
Kini subay sa OPLAN
TOKHANG
(Toktok
Hangyo) ilalom sa programa
mas nindot kung mohatag
ang kapunongan og dugang
kasayoran kabahin niini sa
lokal nga kagamhanan sa
Siaton kada tuig.
Ang mga lato gitanom
sa kapin o
kulang
80
ektarya.
Adunay 56 ka
miyembro sa
kapunongan
n
g
a
moboluntaryo
og trabaho sa
proyekto ug

sa kapulisan nga PATROL
PLAN 2030.
Lakip sa mga plano o
plataporma ni Mayor Fritz
Diaz kaniadtong Hulyo 2016,
sugod sa iyang paglingkod,
ang paghangyo sa tanang
kaparyentihan, sa tanang
amigo nga anaa sa sabakan
sa droga nga sulod sa duha ka
semana kondili sila kaundang
sa bisyo magbakasyon sa
laing lugar kay dako kaayo
ang himuon nga pagpanikop
subay sa mando sa Presidente
sa nasod.
Sumala sa taho sa polis

ngadto sa rebalida didto
sa kampo sa kapulisan
sa probinsya sa Aganan,
Sibulan,
mikunhod
na ang naghupot sa ilegal
nga droga, lakip usab ang
disgrasya,
pagpangawat,
ug uban pang krimen sa
lungsod. Gitahasan usab sila
si P.I. Jovenal Rado sa mga
superintendente nga himuong
mas dunay kasihagan ug
balanse
(transparency
and accountability) ang
pagpatigayon
sa
mga
galastuhan sa pagpakgang sa
krimen.

mahinabangan niini.
Nagsugod ang lato sa
Pilipinas niadtong mga tuig sa
1960. Ang pamaagi naugmad
pinaagi sa pag-eksperimento
o pagsulay didto sa bahura

sa Sulu. Ang mga kinadak-an
nga nagtanom og lato mao ang
Sulu, Tawi-tawi, Zamboanga,
Palawan, Bohol, Lanao del
Sur, Masbate, Cebu, Negros
padayon sa panid 3
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Kausaban

Ang kausaban managlahi og resulta. Dunay positibo,
duna usay negatibo. Apan bisan pa man unsa nga resulta sa
kausaban duna kini pagtulun-an.
Kini ang kasamtangan nga mga resulta sa kausaban
nga nahitabo dinhi sa Siaton. Sama sa nahitabo karon
nga “pagbag-o” sa mga kanhi nahilambigit sa ginadiling
droga. Dunay programa ang lokal nga kagamhanan labot
sa mga kanhi nagumon sa maong bisyo diin nahimo silang
“biktima”.
Apan maayo na lang kay mipailalum sila sa programa
sa pagbag-o sa ilang mga kinabuhi subay sa ilang pagtahan
sa ilang mga kaugalingon aron sila magbag-o. Nindot nga
programa tungod kay gihatagan man og kahigayunan nga
magbag-o.
Sa natad sa panginabuhi, nindot usab ang programa
nga gihatagan og kahigayunan ang usa ka grupo sa mga
yanong lungsuranon aron sila makatagamtam og alibyo sa
ilang panginabuhi. Kini pinaagi sa pagtanom og lato. Gani
sobra sa usa ka tonelada ang gitanom nga lato sa Andulay
og Siit Fishermen’s Association subay sa baybayon sa Sitio
Andulay, didto sa Barangay Siit.
Ang usa ka toneladang lato nga gitanum nagagikan sa
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang mga lugar
gibahin sa tulo ka parte, sa Andulay Amihan, Habagat, og
Centro.
Nindot kini kay dunay kahigayunan nga dunay
trabaho ang mga sakop sa asosayun ug mas mosanag ang
panginabuhi tungod kay sila man mismo ang maningkamot
nga mas modaghan pa ang ilang abot alang sa kaugmaon sa
ilang mga anak.
Sa pagtuo, usa ka Fluvial Parade o Parada sa Kadagatan
ang gipatuman agig pagsaulog sa kapistahan ni Sr. Sto.
Nino diin ang mga deboto miapil sa maong kalihukan aron
sa paghatag sa ilang pangaliya og pangamuyo ngadto sa
batang Jesus. Seguro adunay pipila nga dili motuo niini
apan nindot usab kay mipakita man sila ilang respito
pinaagi sa walay mga pagsayaw nga ilang gipabati.
Kini pipila lamang sa mga panghitabo nga modulot sa
mga kausaban bisan kun managlahi ang kapadulngan. Ang
labing maayo mao nga dunay respito sa matag usa ug ang
pagpakita sa suporta sa mga kausaban kay alang man kini
sa tanan. Labaw sa tanan duna kini pagtulun-an.
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Daotan

Ang mga nagtuon sa Aurelia Merecido Memorial High
School, Brgy. Bonawon, nakat-on og maayong Ininglis
kay gihatagan gayud kini og pagtagad ni Principal Mrs.
Elizabeth Pino ug mga magtutudlo. Yehey! Apan, mga
dalagita ug binatilyo, ayaw ninyo ikaulaw ang Binisaya!
Tun-i og basa kining Kitang Lungsuranon aron himsog
ug intelehente ang atoang paggamit niini. Ang kalag
ug kasingkasing sa atoang pagkaBisaya anaa sa atoang
sinultihan: Binisaya!
Ang mga migraduar, sama sa nanagtuon sa “Aurelia”,
nakat-on usab sa pagtanom ug pag-alima kay gihatagan
usab og importansya ni Mrs. Pino ug mga magtutudlo ang
pagpatubo og mahogany sa palibot sa eskuylahan. Kada
estudyante may mahogany nga gitanom ug giatinahan sa
adlaw-adlaw. Karong bag-o, nawad-an sila og lugar para
sa mahogany tungod sa bag-ong patukod. Busa, nangayo
si Mrs. Pino og permiso nga tamnan ang lagwerta sikbit sa
eskuylahan. Maayo na ang tubo sa mahogany.
Usa niana ka buntag sa tunga-tunga sa Enero,2018,
nangatingala , nangakurat ug nangalisang sila kay gipangibot tanan ang mga mahogany - ug gibali-bali pa gayud!
Klaro nga anaay mga tawo dinha nga may dakong
kasuko, may pagdumot pa gayud. Wa ta mahibalo og kinsa
o ngano. Apan siya o sila may tulubagon sa katilingban,
sugod sa mga estudyante ug magtutudlo sa Aurelia, dayon
kanatong tanan. Hinaot nga ang mga autoridad - Pulis,
Barangay - magkugi og imbestigar, dayon pagpahamtang
og kastigo. Dili kinahanglan nga presohon ang nakasala
kay mas mabungahon kon pahatagon silag serbisyo sa
eskuylahan ug barangay. Maayo kaayo kon paatubangon
kini siya sa mga estudyante aron mangayo og pasaylo. Ang
mga lakang sama niini mao ang makapabalik sa kalinaw sa
katilingban. Ang mabangis nga aksyon dili balusan nato
og kabangis usab. Gamiton nato ang utok ug kasingkasing
kon unsaon pagpahiuli ang kalinaw.
Dinhi, atoang namatikdan nga kitang Pilipinhon dili
layhan mopahamtang og kastigo. Sa Senado, dili kita
kabsan og imbestigasyon! Kay ginapasundayag man kini
sa TV, wa pud ta kabsi og interes sa pagsubay ilabi na kon
unsay mautingkay! APAN sa ngadto-ngadto, mahanaw
ra ug talagsa ra gayud nga mohangtod sa pagpadakop sa
mga salaan. Kini nga obserbasyon, dili lang ato kondili
madunggan nato kini gikan sa maayong mga komentarista.
Posible nga maluluy-on gayud ang Pilipino. APAN atong
sayran nga makapadubok lang kini sa atoang katilingban.
Mao na kini ang hitabo - kon nganong sige ang krimen nga
dinagko ug ginagmay: walay pagdakop, walay pagpatuman
sa atoang daghang maayo nga balaod. Pwede ra ilimod ang
padayon sa panid 4
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Igong
suplay sa
enerhiya sa
Kabisay-an
gipasalig
Ang Department of
Energy-Visayas Field Office
(DOE-VFO)
mipasalig
nga dunay igong suplay
sa enerhiya sa Visayas
sa
pagtagbo
sa
mga
panginahanglan sa rehiyon.
Si Engr. Keelvin Dajao,
Science Research Specialist
2 sa DOE-VFO, mipadayag
atol sa usa ka pakighinabi
nga ang panglantaw bahin
sa enerhiya sa rehiyon sa
2018
magkanunay
kay
dunay sobrang suplay nga
motagbo sa panginahanglan
sa rehiyon.
Si Dajao usa sa mga
mamumulong sa Kapihan sa
PIA Forum nga gihimo sa
lokal nga hotel sa Dumaguete
City aron maghisgot sa
kahimtang sa enerhiya sa
2018.
Si Engr. Keelvin Dajao,
Science Research Specialist
2 sa DOE-VFO mibutyag
atol sa usa ka pakighinabi sa
hapon sa Miyerkoles nga ang
panglantaw sa enerhiya sa
rehiyon lig-on ug sobra ang
suplay ug makahimo pagtagbo
sa panginahanglanon sa
rehiyon.
Si Dajao usa sa mga
mamumulong sa “Kaphihan
sa PIA Forum” nga gihimo
sa usa ka lokal nga hotel
sa Dumaguete City aron
maghisgot sa panglantaw sa
sitwason sa enerhiya karong
tuiga.
Gibutyag ni Dajao nga
ang rehiyon may suplay sa
enerhiya nga 2,300 MW o
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Anaa sa hulagway sila si Mrs. Santillan, Dr. Della Futalan, Konsehal Genesa Teng, Sir Filemon
Ege, Kelly Baldebrin, Mrs. Semper Lumine Gaturian, Ma’am Wilma Sevillo, Ma’am Galabay, Fr.
Raul Ragay, Ma’am Agnes Almagro, Mikmik Quinol ug Jaymar Kinkito.

Hugyaw sa Kabataan San Nicolas de Bari gisaulog

Ang
SONA
cluster
Barangay 1 & 2 nahimong
kampiyon sa ika-11 nga
kasaulogan
sa
Hugyaw
sa Kabataan 2018 festival
niadtong Enero 28, sa Quisay
Gym.

megawatts apan ang iyang
generating capacity 2,100
MW ug may kapin usahay.
“Atong matubag ang
panginahanglan
tungod
sa mga proyekto nga
nagpadayon sa Visayas, ug
kon ang rehiyon makulangan
sa enerhiya, naay suporta
gikan sa planta sa Luzon nga
konektado kita,” miingon si
Dajao.
Ang transmission grid
mao ang “highway” sa
enerhiya ug kon makulang
kini sa infrastructure wala
kini hinungdan bisan kon
nagsobra ang suplay nga dili
mahatod ngadto sa mogamit
niini.

Gikoronahan
isip
bag-ong
Hugyaw Hara sa
Kabataan 2018 si
Kelly Baldibrin
sa SONA cluster
Barangay 1 & 2.
A
n
g
Poblacion 1 & 2
ang midaog isip
Best in Street
Dancing, Best in
Costume, Best in
C h o r e o g r a p h y,
Most Disciplined
Group, Best in Showdown.
Lainlain ang tema sa mga
mitambong sa 5 ka SONA.
Dunay bahin sa pag-atiman
sa kinaiyahan ug pagpakita sa
hitabo bahin sa droga ug uban
pang katalagman ug buhat sa

komunidad.
Midaog sa ikaduhang
puesto ang SONA cluster
Barangay 3 & 4, ug ikatulo
ang SONA cluster Sumaliring,
Inalad, Canaway ug San Jose.
Nakadawat
usab
sa
consolation prize ang SONA
cluster Mantuyop, Salag,
Maloh ug SONA cluster
Caticugan, Sandulot, Balanan.
Anaa sa hulagway sila
si Mrs. Santillan, Dr. Della
Futalan, Konsehal Genesa
Teng, Sir Filemon Ege, Kelly
Baldebrin,
Mrs.
Semper
Lumine Gaturian, Ma’am
Wilma
Sevillo,
Ma’am
Galabay, Fr. Raul Ragay,
Ma’am
Agnes
Almagro,
Mikmik Quinol ug Jaymar
Kinkito.

Lato... gikan sa panid 1
Island ug Samar.
Unsa man ang lato?
Ang lato simple nga tanom
nga nagtubo sa mabaw nga
kadagatan, walay gamut,
punoan o dahon. Mga
utanon kini sa dagat nga
puno sa mineral og bitamina

ug mahimong modaghan.
Naghatag kini og kinabuhi
sa dagat ug makatabang sa
pagkunhod sa pag-init sa
kalibutan.
45 ngadto 60 ka adlaw ang
pagtubo sa lato una pamalhon
ilalom sa kahayag sa adlaw ug
ibaligya.
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Bukhad... gikan sa panid 2

binuhatan nga daotan. Ang
pag-atubang sa barangay
o nasod ug pag-angkon sa
nabuhat maoy primerong
lakang ngadto sa pagtambal
sa samad sa nakasala ug sa
nakadawat og kadaot.
Mga estudyante ug
mga silingan sa Bonawon,
buhi-i na ang kaisog ug
kaligutgot aron matambalan
ang inyohang samad sa
kalag ug kasingkasing. Kon
ihatag ninyo kini sa Ginoo,
malimpyo ang inyohang
samad ug tag-ilisan pa gani
ni Jesus Kristo og kalinaw,
paghigugma
gikan
sa
Iyahang tuburan. Dayon,
pag-usob og buhat og
maayo - magtanom usob,
manglimpyo sa kadalanan
ug sa baybayon, uubp.
Ayaw kaluya sa pagbuhat
og maayo!
Hinumdumi
nga ang paghigugma sa
Diyos labaw sa ubang tawo
ug butang mao ang labing
importante nga sugo. Ang
ikaduha? Higugmaa ang
imong isigkatawo sama sa
imohang paghigugma sa
kaugalingon.
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DOE Visayas: Presyo sa elektrisidad
mosaka tungod sa TRAIN
Kuyog
sa
bag-ong
programa sa pagbag-o sa buhis
o comprehensive tax reform
karong tuiga, usa ka opisyal sa
Department of Energy-Visayas
Field Office (DOE-VFO)
miingon nga seguradong
dunay pagsaka sa presyo sa
elektrisidad sa umalabut nga
mga bulan.
Si Engr. Keelvin Dajao,
ang
Science
Research
Specialist 2 sa DOE-VFO,
miingon nga ang hinungdan
sa umalabot nga pagtaas sa
presyo sa elektrisidad mao
ang excise tax nga idapat sa
pagpalit og uling o coal gikan
sa gawas.
Ang uling o coal, usa
sa dakong kahinguhaan sa

enerhiya sa nasod, ug nalakip
sa excise tax ilalum sa TRAIN
Law, mipatin-aw si Dajao.
Giangkon
niya
nga
ang DOE wala pay klarong
kasayuran sa gilauman nga
pagsaka sa presyo sa buhis
kuyog sa pagpatuman sa Tax
Reform for Acceleration and
Inclusion (TRAIN) Law apan
ilang gitan-aw ang posibleng
pag-usab sa presyo.
Midugang si Dajao nga ang
labing dakong tig-suplay sa
enerhiya sa Visayas, mao ang
ang uling ug geothermal nga
hapit nagtunga sa pag-suplay
sa enerhiya nga gikinahanglan
sa rehiyon.
Ang solar power o ang

enerhiya gihan sa adlaw, mas
gamay ang nasuplay tungod
kay dili kini kanunay kay
nagsalig sa panahon. Mao nga
ang solar power mahal pa ug
dili naggikan sa planta.
Miangkon si Dajao nga
dunay
sobrang
enerhiya
gikan sa adlaw sa nasod nga
dili pa madugtong sa planta.
Midugang siya pag-ingon
nga ang pagtukod og planta
sa enerhiya gikan sa adlaw
nga nagkinahanglan sa lapad
nga yuta, dunay epekto sa
katawhan ug panguma ug
sa kasegurohan sa pagkaon
tungod sa mga yuta nga
gihimong solar farms o dapit
sa nagsuplay sa enerhiya sa
adlaw.

Ang Parada sa Kadagatan
Ang Fluvial Parade o
Parada sa Kadagatan gisaulog
sa kapistahan ni Sr. Sto.
Nino diin ang mga deboto
naghatag sa ilang pangaliya ug
pangamuyo ngadto sa batang
Jesus. Gihimo kini matag
bulan sa Enero.

