
Maayong adlaw kaninyong tanan. Kini inu-banan sa among pagtahod sa 
mga opisyales nga namuyo niining dapita. 

Ang Board of Directors sa CAMTECO o Camiguin Telephone Cooperative 
nagpahibalo … nga naa'y General Assembly Meeting sa karong Sabado,  
Abril 14,  sugod sa ala-1 sa hapon. Pagahimoon kini didto sa atong 
Camiguin Convention Center. 

Gui-awhag ang tana'ng miyembro sa pag-tambong para inyong mahibaw-
an ang tinooray nga kahimtang sa CAMTECO.

• Una, nag-padayon pag-hatag serbisyo sa publiko. Panahon sa mga 
kakulian o “emergencies”?  Pinaka-dali pag-dial ug 110 sa Fire 
Department, 113 sa Hospital ug 116 sa Police.

• Ika-duha, gui-implimintar sa bag-ong Management ang Zero Trouble 
Backlog. I-report lang ang mga problema sa opisina.

• Ika-tulo, nabalik na ang dialtone sa Tupsan area ug i-sunod ra pagpa-
balik ang telepono sa pikas bahin sa isla – gikan sa Bon-bon paingon 
sa Guinsiliban gamit ang fiber-optic cable sa CAMTECO.

• Ika-upat, naay 20 milyones ka pesos shares-of-stocks guipa-maligya 
sa publiko, diin hapit na 4 siyentos mil pesos ang nahalin. Ang namalit
sa stocks, nakumbinser pagkahibalo sa mga plano sa CAMTECO aron 
mabawi ang ilang mga pohunan.  Usa na niini ... ang pag-tukod sa 
kaugalingon nga local cellphone service sa entiro isla sa Camiguin – 
gamit ang CAMTECO SIM. Usa lang kini sa mga daghang plano sa 
atong bag-o nga Engineering and Development Group. Apil na niini 
ang pagpa-pas-pas sa Internet.

Busa, manambong kita, para atong masayran nga naa pa diay hayag nga 
kaugma-on ang CAMTECO.  Hinumdumi, nga naa pa'y nahibilin sa sobra sa 
50 milyones pesos balor sa atong telephone system nga donasyon sa 
Germany. Kun atong sumahon, tag siyento biente singko mil kada 
miyembro, sa niadtong pag-sugod sa proyekto. Mao kini nga rason, nga 
wala itugot sa Germany nga mabaligya sa CAMTECO ang ilang donasyon 
ngadto sa mga dagkong pribadong kompaniya sama sa PLDT.  Mao kini … 
nga ang mga orihinal nga mga miyembro sa CAMTECO, mora'g gui-
regalohan ug stocks sa PLDT sa mao'ng kantidad. Busa, ayaw pasagdi nga 
mawala unsa'y inyong gui-huptan. Gina-ingon “Diha kita maka-amgo unsa 
ka bililhon ang usa ka butang, kun kini mawala na kanato”. 

Busa manambong kita sa meeting kay makadawat ra kita pag-balik sa 
atong mga debidendo ug patronage refund.

[Sa mga miyembro sa Guinsiliban, Sagay ug Catarman, re-fanan kamo, basi
sa regular nga pamilete.] …...   Daghang salamat.


