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KONSTRUKSYON NG NLEX CONNECTOR,
SINISIMULAN NA!

Ang NLEX Connector ay
8-kilometrong 4-lane elevated
expressway na babagtas mula
sa New Caloocan Interchange
sa C3 Road, Caloocan City
hanggang PUP Sta. Mesa,
Maynila at kokonekta sa Skyway
Stage 3. Magkakaroon din ito
ng dalawang interchange na
matatagpuan sa C3 Road / 5th
Avenue, Caloocan at España
Avenue, Maynila.

Mapapabilis nito ang biyahe sa
pagitan ng NLEX at expressway
sa katimugang Luzon, mula sa
kasalukuyang dalawang oras,
ito ay magiging 20 minuto na
lamang. Ang biyahe naman sa
pagitan ng Clark at Calamba
ay magiging isang oras at 40
minuto na lamang mula sa dating
tatlong oras.
Nasa 35,000 na motorista
bawat araw ang inaasahang

dadaan sa NLEX Connector
kapag naging fully operational
ito sa 2021. Kagaya ng NLEX
Harbor Link Segment 10,
magsisilbi ring alternatibong
ruta ng mga trak na papunta
at galing sa Manila Port ang
NLEX Connector. Padadaliin din
nito ang biyahe mula sa mga
paliparan sa Maynila at Clark.

NLEX HARBOR LINK SEGMENT 10,

ni Micah Aquino

Micah
AQUINO

BUKAS NA!

P

ormal nang sinimulan ang pagtatayo
ng NLEX Connector, ang elevated
expressway na naglalayong pagaanin ang
daloy ng trapiko sa kalakhang Maynila
sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga
expressway sa north at south Luzon. 		
Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo
Duterte kasama sina Public Works and Highways
Secretary Mark Villar, Manila City Mayor
Joseph Estrada, Caloocan City Mayor Oscar
Malapitan, Metro Pacific Tollways Corporation
(MPTC) Chairman Manuel Pangilinan, iba pang
opisyal ng “Build Build Build” at MPTC ang
groundbreaking ceremony para sa nasabing
proyekto.
sundan sa pahina 2

(L-R) DPWH Sec. Mark Villar, President Rodrigo Duterte, MPTC Chairman Manuel Pangilinan

B

inuksan na sa publiko ang
NLEX Harbor Link Segment
10, ang 5.65-km elevated
expressway mula Karuhatan,
Valenzuela City hanggang
New Caloocan Interchange
sa C3 Road, Caloocan City
na nagsisilbing alternatibong
daanan patungo sa Port Area
sa Maynila.
Pinangunahan ni Pangulong
Rodrigo Duterte ang inagurasyon
ng nasabing proyekto na isa sa
mga solusyon sa problema sa
trapiko at makakapagpagaan ng

daloy ng trapiko sa mga abalang
kalsada sa Maynila.

lugar sa Metro Manila at mga
probinsya sa Luzon.

Sa
kanyang
talumpati,
kinumpara ng Pangulo na
“parang langit” ang mas mabilis
na biyaheng hatid ng 6-lane NLEX
Harbor Link Segment 10 dahil
limang minuto na lamang ang
biyahe mula Karuhatan hanggang
C3 mula sa dating higit isang
oras.

Tinatayang higit sa 100,000 na
motorista na ang nagbenepisyo
sa mas maginhawang biyaheng
dulot ng bagong elevated
expressway mula ng ito ay
nagbukas noong unang araw
ng Marso.

Pinapabuti ng daang ito ang
accessibility at koneksyon sa
pagitan ng mga pangunahing

Inaasahan namang matatapos
ngayong taon ang 2.6-km section
ng NLEX Harbor Link Segment
10 mula C3 Road, Caloocan City
hanggang R10, Navotas City.
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TUMINGIN NG DIRETSO.
I-CHECK ANG KALIWA’T KANAN.
LINAWAN ANG MGA MATA.

TULAK PA MORE!
ni Santa Mallari

ni Romy Calventas

NLEX-SCTEX “SAFE TRIP MO, SAGOT KO”
HANDA NA SA SEMANA SANTA
ni Micah Aquino

K

augnay sa inaasahang
pagdagsa
ng
mga
motoristang pauwi sa kanikanilang mga probinsya sa
Norte para sa nalalapit na
Semana Santa, naghahanda
na ang pamunuan ng NLEXSCTEX upang masiguro ang
ligtas at maayos na biyahe.
Tulad noong mga nakaraang
taon, ipatutupad ang “Safe Trip
Mo Sagot Ko” o SMSK Motorist
Assistance Program sa NLEXSCTEX tampok ang iba’t ibang
serbisyong ihahatid ng Metro
Pacific Tollways Corporation
(MPTC), NLEX Corporation at
mga partner nito.
Mas maraming patrol at traffic
personnel ang naka-duty para mas
maginhawa ang daloy ng trapiko
at makatulong sa mga motoristang
mangangailangan ng assistance.
Upang mapabilis naman ang
transaksyon, tataasan ang bilang
ng tellers at toll collection points
sa mga pangunahing toll plaza
gaya ng Balintawak, Mindanao
Avenue, Bocaue, Tipo, at Tarlac.
Magkakaroon din ng libreng
towing sa nearest exit para sa

Class 1 vehicles mula 6am ng Abril
17 hanggang 6am ng Abril 22.
Sa parehong panahon ay
24/7 din ang mechanic at first
aid services sa mga fuel station
sa NLEX-SCTEX.
Dagdag pa sa serbisyong
ibibigay ang paglalagay ng
mga information and help desk
at pagkakaroon ng free calls and
Wi-Fi sa mga piling fuel station.
May nakalatalaga rin na motorist
camps sa SCTEX Floridablanca
kung saan mayroong free drinking
water, first aid at mechanic
services.
Makakaasa naman ang publiko
na nakaantabay ang mga tauhan
ng Traffic Control Center na magmomonitor nang mabuti sa mga
CCTV camera sa kahabaan ng
NLEX-SCTEX.
Masusubaybayan din ng mga
motorista ang lagay ng trapiko sa
mga expressway sa pamamagitan
ng Facebook Live at hourly traffic
updates sa Twitter.
Bukod sa NLEX-SCTEX,
ipatutupad din ang mga
dagdag serbisyo sa CAVITEX na
pinamamahalaan din ng MPTC.
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Hanapin ang mga
sumusunod na warning
signs.
OO ROAD

WORK AHEAD
OO HUMP AHEAD
OO NARROW ROAD
OO SHARP CURVE AHEAD
OO ROUNDABOUT
OO TWO WAY TRAFFIC
OO INTERSECTION
OO SLIPPERY ROAD
OO RAILROAD CROSSING
OO MERGE AHEAD

S

R

E

Binabagtas ni Sir Ramon ang kahabaan
ng NLEX patungong Tabang exit nang
tumirik ang kanyang sinasakyan." Naku
po! Hindi ko pa nai-exit, 800 meters na lang
sana," nasambit na lang niya. Dahil nagpanic ng kaunti, naglakad siya patungong
Toll plaza at doon ay sinubukang humingi
ng tulong dahil hindi niya alam ang hotline
ng NLEX. Nilapitan siya ng guwardya at
tinanong kung ano ang maitutulong sa
kanya. Sinabi niya ang kaniyang sitwasyon
at dali-dali namang
tumugon ang guard na
padadalhan siya ng tulong.
Bumalik ang ating
motorista sa kanyang
sasakyan at naghintay ng
assistance. Dumating ang
ating dalawang kasamahang
sina Patrol M. Galang at C.
Ignacio.
Sa pag-check ng dalawang patrol ay hindi
na aandar pa ang sasakyan para makapag-exit
ng Tabang. Dahil malapit naman na sa toll
plaza, at kaya namang itulak ng ating mga
patrol, pinayagan na ng ating Traffic Control
Center na itulak na lamang nila pa exit ang

Patrol C. Ignacio

MPTC President and CEO
NLEX Corp. President
and General Manager
Senior Vice President
Executive Editor
Editor-in-Chief
Managing Editors
Creative & Research
Contributors

sasakyan. Pawis, pagod, init ang naranasan
ng ating dalawang bida ngunit di nila yun
ininda. Basta makatulong lang ayos na.
At nailabas na nga ang sasakyan ni
Sir Ramon. Dahil sa magkahalong tuwa
at pasasalamat, nagtangkang magbigay
ng pera ang ating motorista sa isiping
makabili man lang ng pang-merienda ang
dalawang napagod na patrol ngunit ito ay
magalang na tinanggihan nina Patrol Galang
at Patrol Ignacio. Sa katuwaan at dahil gusto
niyang mapasalamatan ang
dalawa, kinuha ni Sir ang
kanilang pangalan para sila
i-commend.
Mula kay Sir Ramon: I wish
to commend Patrolmen M.
Galang and C. Ignacio for
helping a man in need.
Their simple but exemplary
act deserves a very a high
commendation from your office for they make
you proud. Please pass the word around of
their gallant action.”
Maraming Salamat Patrol M. Galang at
Patrol C. Ignacio! Ika nga ni Sir Ramon, “you
make us proud!” Keep it up mga Sir!

Patrol M. Galang

Rodrigo E. Franco
J. Luigi L. Bautista
Romulo S. Quimbo Jr.
Kit S. Ventura
Mary Ann B. Tolentino
Micah Aquino | Jenna Angeles
Jenna Angeles
Belle Bugador | Donnah Gianan | Thomas Geronimo | Cranie
Miranda | Angelito Flores | Emma Marie Crisostomo | Liezel
Uy | Santa Mallari | Reggie Macapagal | Rodenie Sevilla
| Cherry dela Rea | Bernadette Balitian | Michael Mallari |
Warren Celestino | Romy Calventas | Jericho Mercado |
Jose Sales | Leigh Randall Cruz | Ayra Cañete | Alan Cariño
| Ma. Rhea Rose N. Santos | Jacklyn Danielle S. Eserjose |
Airyn Gimeno | Guillermo de Guzman | Rodel Basco | Mike
Torres | Rick Pagkalinawan | Daniel Tolentino | May Molina

TUMAWAG SA: NLEX-SCTEX Hotline (02) 3-5000
SUMULAT SA: Editor, NLEXPRESS Operations & Management

Center, Km. 12, Balintawak, NLEX Caloocan City, 1400
7th Floor, Locsin Building, Dela Rosa corner Legazpi Sts.,
Legazpi Village, 0721 Makati City
o mag-email sa corpcomm@nlex.com.ph

NLEXPRESS IS A MONTHLY PUBLICATION OF NLEX CORPORATION
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BUHAY DRIVER

Leigh Randall
KING-CRUZ

SUMMER GET-AWAY SA NORTE!

“Baguio, mainit kasi! Doon tiyak
malamig na malamig!”
– JOEY, CLASS 2 DRIVER,
FISHMOKO COMPANY

MARBY FOOD VENTURES: “PAGLALAKBAY TUNGO SA KAUNLARAN”

“Sa Baguio makakalimutan mo
ang init ng panahon.”
– ARIEL, CLASS 2 DRIVER,
IMELDA DRUM TRADING

hot! hot! hot! Summer is
Fmoeeling
officially on. Napagtagumpayan
bang umiwas kumain nitong

“Sa Pangasinan ko gustong
pumunta sa summer lalo na sa
Patar Beach white sand.”
– MARCELINO, CLASS 3 DRIVER,
GFFI TRUCKING

“Pag summer sa malamig ang
punta, Baguio.”
– EDWIN, CLASS 2 DRIVER,
BIODA PLASTIC COMPANY

“Maganda din naman sa Bataan
mag summer outing, tiyak na
mag-eenjoy ka.”
– EDWIN, CLASS 2 DRIVER,
SHAIDER COMPANY

“Gusto kong maglakwatsa sa
Laoag City, maganda dun!”
– ERNESTO, CLASS 3 DRIVER,
NELCO C OMPANY

ni Jenna Angeles

I

tinatag noong 1976, ang Marby
Food Ventures ay isang proud
Filipino owned company. Sinimulan
ng mag-asawang Mario Valderrama,
Marby President at CEO, at Baby
Valderrama ang Marby gamit ang
Php 1,700 na capital lamang. Ang
kanilang maliit na negosyo ay isa na
ngayong multimillion peso business
dahil sa epektibong pagpapatakbo
ng negosyo at maayos na pagpaplano ng mga programa nito.
Mula
sa
simpleng
pinagmulan, nagpatuloy na tumaas
ang demand sa mga produkto ng
Marby’s bakery, ito ang nag-udyok
sa kumpanya na magpatakbo ng 24
oras, araw-araw na produksyon at
mas gawing accessible ang produkto
sa mga mamimili. Sa pamamagitan
ng malawakan at mga natatanging
pamamaraan ng pagbebenta, ang
kumpanya ay nanguna sa merkado.
Ang kumpanya ay naghahatid na
ngayon ng mga baked products sa
iba’t ibang panig ng bansa sa abotkayang halaga.
Sa isang napakalaking
planta sa Bulacan ginagawa ang
higit sa tatlong daan (300) varieties
ng tinapay, pastry, biskwit at frozen
products ng Marby. Nagsimula na
rin ang pag-export ng mga frozen
products nito sa Dubai, Hong Kong
at Singapore.
Upang masigurado ang
paghahatid ng kalidad na serbisyo
para sa bayan, ang drivers ng Marby
ay dumadaan sa mahigpit ng proseso
ng pre-employment screening.

Tinitiyak nito na ang bawat driver ay
may kaalaman tungkol sa defensive
driving at walang rekord ng aksidente.
Isinasagawa ito upang matiyak na
ang kanilang driver ay disente at
mahusay sa kanilang pinasok na
trabaho. Dumadaan din ang mga
driver sa on the spot drug testing.
Binibigyan din nila ang mga ito ng
trainings tulad ng pag trouble shoot
ng sasakyan, truck routine checking
at iba pang mga kapaki-pakinabang
na pagsasanay na magagamit nila sa
araw-araw na operasyon. Isang bagay
din na talagang maipagmamalaki ng
Marby sa kanilang mga driver, bukod sa
mahusay ang mga ito, well-groomed
at mga naka-uniporme, ang ilan sa
kanila ay holders ng International
Driver’s license.
Hindi lang sa pag-train ng kanilang
mga tauhan mahusay ang Marby,
patuloy din ito sa pagsasaliksik ng
mga makabagong pamamaraan upang
patatagin ang "Para Sa Bayan" policy
ng kumpanya. Nakikipagtulungan din
ito sa ilang mga kumpanya sa merkado
at patuloy ang pananaliksik upang
malaman ang mga pangangailangan
ng konsumers at ang mga bagong
trend sa kanilang industriya. “Pinipilit
ng kumpanya na makapagbigay ng
world class service, makapag-deliver
on time at makapaglingkod ng mabuti
sa customers namin,” sabi ni Ms. Shiela
Valdderrama- Martinez, Marby Food
Ventures Corp. Head of Exports.”
Patunay ng kanilang de kalidad
na serbisyo, ang kumpanya ay
nakatanggap ng iba’t ibang parangal

tulad ng NLEXcellence Safety Awards
on Driver Professionalism na iginawad
ng NLEX Corporation noong 2018.
Ang award na ito na ibinigay sa mga
kumpanya na napapanatili ang pagemploy ng mahuhusay, dedicated at
law-abiding drivers upang masiguro
na ligtas ang mga pasahero at
kargamento.

“Sa Zambales, maraming
magagandang beach dun.”
– ALDRICH, CLASS 2 DRIVER,
CTEL COMPANY

“Gusto ko sa Baguio magpalamig
ngayong summer.”
– ROEL, CLASS 3 DRIVER,
DARNIE TRANSPORT

“Gusto ko mag summer sa
Zambales para makapagswimming sa magagandang beach
doon.”
– RICARDO, CLASS 2 DRIVER,
RHE BAKERY SUPPLIES & MERCHANDISE

“Pag white sand na usapan,
Pangasinan beach na yun.”
– PAUL, CLASS 3 DRIVER,
GEMCHEM COMPANY

“Gusto ko sa San Fernando
Pampanga Sky Ranch, hindi pa
ako nakapunta dun eh.”
– EDWIN, CLASS 3 DRIVER,
REINHEART MARKETING COMPANY

“Sa Summer Capital…sa Baguio,
malamig at maganda ang
tanawin.”
– JUSTONI, CLASS 3 DRIVER,
JBS ELECTROMECH COMPANY

”Isa sa magandang puntahan
ang Baguio dahil malamig dun at
nakakarelax.”
– DANIEL, CLASS 3 DRIVER,
LEVEL UP CONSTRUCTION COMPANY

“Sa Ilocos, maraming
magagandang tanawin na
magpapalamig sa iyong mainit na
summer.”
– RICHARD, CLASS 3 DRIVER,
RNE COMPANY

“Sa Pampanga kami mag summer
outing para makapahinga.”
– AMADO, CLASS 2 DRIVER,
SUN START TRADING COMPANY

mga nakaraang okasyon? Tiyak na
maglalabasan na naman ang mga hot
body na talaga namang pinaghirapang
ma-achieve ngayong darating na
summer. Ready na ba ang mga summer
outfit mo??? Pero siyempre, una muna sa
listahan ay kung saan ba ang pupuntahan
mo upang malabanan ang init ni haring
araw. Kung summer get-away lang din
naman ang pag-uusapan saan ka pa
ba pupunta, eh di sa walang traffic at
walang hassle na Norte. Siguradong
hinding-hindi mo pagsisisihan ang ganda
ng mga tanawin at mga naglalakihang
swimming pool. Hindi lang iyon, may
mga world-class beach resort pa, kaya
di mo na kailangang lumabas pa ng
bansa upang ma-experience ang ganda
ng kalikasan. Kaya naman nagtanong
kami sa ating mga mahal na motorista
kung saan ang pangarap nilang summer
getaway sa Norte?

USAPANG DRIVER
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BUHAY DRIVER

TAMPOK NA
SIGNAGE
ni Alan Cariño

RA 10916:

ROAD SPEED LIMITER ACT OF 2016
ni Warren Celestino

B

agama’t madalas ng mapagusapan ang mga maximum speed
limit na 100kph sa loob ng mga
expressway at marahil ang iba ay
kabisado na ang mga kautusang ito,
marami pa ring nahuhuli ang mga
Patrol officer na lumalabag nito.
Bukod sa maximum speed
limit, alam niyo ba na meron ding
minimum speed limit sa kahabaan ng
mga expressway? Opo, 60 kph ang
minimum speed sa isang expressway.
Ito ang limit ng pinakamabagal mong
pwedeng takbuhin base sa itinakda
ng batas. Isang safety hazard sa mga
expressway ang pagtakbo nang mas
mabagal pa sa 60kph, kapareho din
kung ikaw ay tumatakbo nang mas
mabilis pa sa 100kph dahil maaaring
pagmulan ng aksidente ang sobrang
bagal o sobrang bilis na pagtakbo.

ENRICO IGNACIO:

"LIGTAS KO KAYONG IHAHATID"

Jose
SALES

“Maayos na pagsunod sa batas trapiko at displina
bilang driver ang dapat nating isaisip at isabuhay sa
tuwing tayo ay nagmamaneho. Hindi matatawag na
mahusay magmaneho ang isang driver kung wala
itong taglay na disiplina”

L

igtas ko kayong ihahatid” ito
ang nasambit ni Mang Rico o
Enrico Ignacio nang siya ay aking
nakapanayam tungkol sa kanyang
napiling trabaho. Si Mang Rico ay
isang “Passada” jeepney driver na
may rutang St. Michael, Meycauayan
to Monumento.
Simula’t sapul na matutunan
niyang magmaneho ay ito na

ang kanyang ikinabuhay. Ang
hanapbuhay na ito ang nagtaguyod
sa kanyang pamilya. Dahil sa
trabahong ito ay natustusan niya
ang araw-araw nilang gastos at
pagpapaaral ng kaniyang mga anak.
May panahon din na sinubukan
niyang iwan ang pamamasada ng
jeep para sa mas magandang kita,
siya ay napasok na driver bodyguard

ng isang mataas na opisyal ng
Department of Finance. Naging
maayos naman ang pagiging driver
bodyguard niya subalit hinahanap
pa rin ng kaniyang katawan ang
kaniyang unang hanapbuhay. Ngunit
dahil sa kinakailangan niya talaga
ang magandang trabahong ito, ay
ipinagpatuloy muna niya at pinagbuti
ang kanyang bagong propesyon.
Nagbunga
ang
kanyang

pagsisikap, nakapagpatapos ang
kaniyang panganay na anak ng
Mechanical Engineering at gayundin
ang pangalawa niyang anak ng
Bachelor of Science in Hotel and
Restaurant Management.
Nang maka-graduate ang dalawa
ay nagdesisyon si Mang Rico na
bumalik muli pagmamaneho ng
Jeep. Bukod sa gusto pa rin niya

ang trabahong ito, nanaig din ang
kagustuhan niyang makapaglaan
ng mas mahabang oras para sa
kaniyang pamilya.
Sa halos tatlong dekada niyang
pagmamaneho, maipagmamalaki ni
Mang Rico na hindi siya na-aksidente
kahit isang beses. “Maayos na
pagsunod sa batas trapiko at displina
bilang driver ang dapat nating
isaisip at isabuhay sa tuwing tayo
ay nagmamaneho. Hindi matatawag
na mahusay magmaneho ang isang
driver kung wala itong taglay na
disiplina,” ani Mang Rico.
Mabuhay ka Mang Rico at ang
ibang pang mga driver na patuloy
na nagsusumikap na magtrabaho
ng marangal upang makamit ang
kanilang pangarap para sa kanilang
pamilya.

Kagaya lang din ito nang nakasaad
sa change oil instruction para sa ating
mga sasakyan na ang “excessive
engine oil is as bad as insufficient
oil.” Ibig sabihin nito, punuin mo lang
ng tamang sukat ng langis ang iyong
sasakyan. Kung ihahalintulad natin
itong change oil sa speed limit, kung
gaano kapeligro ang sobrang bilis,
ganoon ding kadelikado ang sobra
namang bagal.
May ilan na nag-aakala na “mabagal
naman ang takbo ko eh so safe
ako magmaneho,” o “wala akong
madidisgrasyang iba” o “hindi ko
kasalanan kase ang bagal bagal
ko nga eh,” ngunit ito ay depende

kung saan ka bumibiyahe. Safe kang
magbagal sa mga local road, side
street o subdivision, pero dito hindi
sa isang expressway.
Bakit? Isipin na lang natin kung ang
mga sasakyan sa isang expressway ay
100 kph ang takbo at nasa overtaking
lane ka o gitnang lane at bigla ka
nilang masusundan. Kung ikaw ay
tumatakbo lamang ng mababa pa sa
60kph, posibleng sila ay mabulaga at
posibleng aksidente ang kahantungan
nito.” Kaya pakiusap sa ating mga
motorista na kung hindi po kayang
sumabay ng bilis sa ibang sasakyan,
ay lumipat na lamang po sa outermost
lane.
Sa safe na paraan ng paglipat ng
lane at tamang bilis ng lahat ng mga
manlalakbay at maayos na kundisyon
ng sasakyan, sa palagay koý makaiiwas
tayo sa mga aksidente.
Pahabol lang po, mayroon ka
po bang speedometer sa iyong
dashboard? Kung meron, calibrated
ba ito o accurate ba ang reading nito?
Mayroon kasing mga sasakyan na hindi
gumagana ang instrumentong ito.
Minsan pa nga, hindi rin gumagana
ang fuel gauge. Importante ang
mga ito para masigurado na tama
ang speed natin at may sapat pang
fuel ang ating mga sasakyan. Upang
maging ligtas ang ating biyahe,
siguraduhing gumagana ang panel
gauge ng ating sasakyan. Have a safe
and enjoyable trip.

PAG-OVERHEAT NG
SASAKYAN, PAANO
MAIWASAN?
ni Romy Calventas

N

gayong panahon na naman
ng tag-init at bakasyon,
tiyak na din ang mga outing sa
mga beach at resorts sa mga
malalayong probinsiya upang
maibsan ang init ng panahon.
Sa mga ganitong pagkakataon,
nais nating makasama ang ating
mga pamilya, kaibigan, kaklase at
mga barkada. Marami sa atin ay
may sari-sariling mga sasakyan. At
upang maiwasan ang mga aberya
sa daan sanhi ng pag-overheat ng
iyong sasakyan, narito ang ilang

bagay na dapat gawin.
1. I-check ang baterya ng inyong
sasakyan. Kung ito ay umabot na sa
tatlong taon, nararapat na palitan na
ito. Ang mga bateryang ginagamit
ng ganitong katagal ay madali nang
humina ang supply na kuryente lalo
na sa mainit na panahon.
2. Ipatingin sa isang mekaniko ang
cooling system ng iyong sasakyan
kung ito ay hindi pa naipapatingin sa
loob ng dalawang taon. Ang cooling
system ay pinapanatili na malamig
ang makina ng sasakyan at nasa

A

ng RA 10916 o Road Speed
Limiter Act of 2016 ay isang
batas pambansa na nagbibigay
proteksyon para sa mga commuter
o sumasakay sa mga pampublikong
sasakyan gayun din para sa mga
motrista.
Isinusulong ng nasabing batas
ang isang proactive o maagap na
pamamaraan upang mabawasan,
kung hindi man tuluyang maiwasan,
ang mga aksidente sa kalsada na
may kaugnayan sa tulin ng mga
sasakyan. Ang Batas Pambansang
ito ay ipinatupad noong 2016 at
ang mga sasakyang nasasakop nito
ay ang mga pampublikong sasakyan
katulad ng bus, company shuttle at
mga malalaking sasakyan katulad ng
mga close van, hauler, trailer trucks
at mga tanker truck.
Nakasaad sa Road Speed Limiter

tama ang air conditioning system.
3. Kung ikaw ay naipit sa trapik at
ang temperatura ng iyong sasakyan
ay patuloy na tumataas kailangan
iturn-off ang aircondition at buksan
ang mga bintana. Kung patuloy pa
rin ang pagtaas ng temperatura
ng iyong sasakyan, pihitin ang
selector at ilagay sa pinakamainit
na temperatura. Ito ay makakatulong
upang maikalat ang mga ibang init
na naipon sa cooling system.
Kapag patuloy pa rin ito sa
pagtaas ng temperatura ng inyong
sasakyan, mainam na iparada sa isang
ligtas na lugar at humingi ng tulong.
Huwag ng tumuloy sa pagbiyahe.
Dalhin na agad ang sasakyan sa
mekaniko kapag bumaba na ang
temperatura.
4. Siguruhin din na bago ang
coolant ng iyong radiator bago magumpisang bumiyahe, huwag lang
basta tubig ang gamitin. Kailangan
ding ipa-check ang radiator para sa
mga tagas nito.

Act na ito na ang lahat ng mga
sasakyang panlupa na sakop ng batas
na ito na kinakailangang maglagay ng
speed limiter. Nakapaloob din sa batas
na mandatory ang pagkakaroon nito
upang makapagrehistro o makapagrenew ng rehistro ng sasakyan sa LTO
at ng LTFRB franchise. Ang sinumang
driver ng naturang mga sasakyan na
nahuling nagpapatakbo ng walang
speed limiter ay magmumulta ng
halagang limampung libong piso
(50,000.00). May karagdagang ding
isang buwan (1month) na suspension
sa lisensya ng driver at suspension
ng prangkisa ng sasakyan sa loob ng
tatlong buwan para sa unang beses
na mahuhuli.
Ang Land Transportation Office o
LTO, Land Transportation Franchising
and Regulatory Board (LTFRB) at
DOTC na ngayon ay Department
of Transportation (DOTr), ang mga

5. Kung malayo ang inyong
biyahe, marapat lamang na magdala
din ng malinis na tubig sa inyong
sasakyan. Ito ay makakatulong kung
may tagas ang iyong radiator at

ahensya ng gobyerno na inatasan
na magpatupad ng batas na ito.
Ngayong taon, ang MMDA ay
inaasahang magpapatupad na din
nito sa kalakhang Maynila.
Ang Victory Liner, Solid North
Transit at Baliwag Bus ay ilan lamang
sa mga bus company na mayroon
ng mga speed limiter sa kanilang
mga bus. Kung kayo ay nakasakay
na sa bus na may speed limiter, may
tutunog na matining na beep sounds
tuwing lalampas na sa takdang tulin
ang mga ito.
Salamat sa mga kumpanya na
sumusunod na sa naturang batas.
Nawa ay maging 100% ang pagcomply dito dahil ito ay isa sa mga
batas na kailangan natin upang
mapanatiling ligtas ang mga motorista
sa kalsada.

maaari ding inumin upang mapawi
ang init para ang inyong katawan ay
maging komportable sa pagbiyahe.
Siguraduhin ang pagiging handa
tuwing bibiyahe. Ingat po!
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ni Rodenie Sevilla

A

no nga ba ang Toll Service
Facility o TSF? Ang TSF ay mga
motorist facility sa kahabaan ng
NLEX-SCTEX. Bukod sa gasoline
stations na nandito ay madami
rin ditong pwedeng kainan. Ang
mga TSF ay kumpleto din ng mga
pasilidad gaya ng malinis na
Comfort Room. Mayroon din itong
panghangin sa mga malalambot
na gulong at tubig para sa
mga sasakyang nag-overheat o
kailangan ng tubig. May mga
standby mechanic din dito na
handang magbigay ng serbisyo
sa mga motoristang nasiraan ng

mga sasakyan.
Kung patungong norte, may anim
na TSFs na madadaanan. Ito ay ang
Petron Marilao, Shell Burol/Balagtas,
Petron Parkville (bago mag-Pulilan
NB exit), Total Gas Station (bago
mag San Simon), Petron Lakeshore
at ang PTT Gas Station (Concepcion)
sa SCTEX.
Kapag paluwas naman patungong
Manila, mayroon ding anim na
TSF na madadaanan. Ito ay ang
SEAOIL Gas Station (Concepcion)
sa SCTEX, Shell Capaya (after
Angeles), Mega Caltex (after San
Fernando), Shell of Asia (after Sta.

Rita Exit), Petron Balagtas, at ang
aming ipinagmamalaking NLEX
Drive & Dine Caltex Station (before
Valenzuela Exit).
Malaking tulong para sa mga
motoristang gumagamit ng
NLEX-SCTEX ang mga ito. Para
sa mga motoristang malalayo ang
pinanggalingan ay maaaring huminto
dito upang magpahinga o umidlip

kung inaantok. Kumpleto din ang
mga pasilidad ng mga pwedeng
mabilhan ng snacks pambaon sa
biyahe, cold drinks, hot drinks at
iba pa.
Sa panahon naman ng emergency
ay maaari kayong lumapit sa
pamunuan ng mga TSF na ito at
sila mismo ang direktang tatawag
sa Traffic Control Center ng NLEX-

SCTEX para sa agarang tulong.
Kaya paalala sa ating mga mahal
na motorista, ugaliing huminto sa
mga TSF imbes na sa emergency
lane o parking kung kinakailangang
magpahinga, mag-ayos ng sasakyan,
kumain o gumamit ng restrooms
para na rin sa inyong convenience
at kaligtasan.

TRAFFIC INCIDENT REPORT BA?
I-LBC MO NA

BAWAL ANG PAGSISIGA

ni Warren E. Celestino

ni Cranie Miranda

WOW GALING!
ni Jeck Mercado

I

kaw ba ay nagkaroon ng insidente
dito sa NLEX at nangangailangan
ng “traffic incident report” para sa
inyong car insurance? Wala ka bang
oras, vacation leave at sasakyan para
sumadya sa aming opisina sa NLEX
Sta. Rita Exit upang makuha ang
inyong report? Huwag ka nang magalala at may bagong serbisyo ang
NLEX na ipadala sa inyo ang original
ninyong traffic incident report sa
bahay ninyo mismo.
Ang report na ito sa NLEX ay
inilalabas tatlong (3) araw matapos
ang insidente kaya’t isa sa pinakamagandang naisip ng aming
departamento ay ang pagpapadala
na lamang ng report sa motoristang
involved dahil kadalasan sila ay
taga malayong probinsya pa. Ang
bawat partido na na-aaksidente ay
binibigyan ng “calling card” ng opisina
ng investigation section. Maaaring i-dial
ang (02) 580-8514 upang magfollow-up
o magtanong ng mga requirement sa
pag pull-out ng sasakyan sa storage
facility ng AAP. Dito rin sa numerong ito
pwedeng makausap ang nakaduty na
office personnel ng Traffic Investigation
section na siyang nag-aasikaso sa mga
motorista na na-involve sa insidente.
Ang mga insurance companies ay
nangangailangan ng original na kopya
ng report kung kaya bukod sa email

copy na ipapadala sa motorista ay
kailangan pa din na kunin ang original
copy.
Upang makapag-request ng kopya
ay kinakailangang tumawag sa numero
ng Investigation Section ng NLEX.
Bago mabigyan ng kopya ang nagrequest ay kinakailangan munang magemail ng any valid I.D., request letter
at mga detalye ng sasakyan upang
masigurado na ang humihingi ng kopya
ay ang mismong driver o may-ari ng
sasakyan alin sunod sa ating bagong
batas na R.A. 10173 o ang Data Privacy
Law. Kung sakali naman na iniutos
lamang ang paghingi ng kopya ng
report, kailangan ding mag-provide
ng signed authorization letter at valid
I.D. galing sa driver o sa may-ari ng
sasakyan na nagbigay pahintulot.
Kinakailangan ding ipadala, kasama
ng ibang pang requirements, ang mga
sumusunod na detalye sa mga email
address: todclearance@nlex.com.ph
at rnbuenvenida@nlex.com.ph
1. Buong pangalan ng driver/owner
2. Ang eksaktong delivery address
ng pagpapadalhan
3. Petsa at oras ng aksidente
4. Plate number ng sasakyang
naaksidente
5. Contact number
Kapag nakumpleto na ang mga ito

ay maaari ng maipadala ang advance
copy ng report sa pamamagitan ng
e-mail. Magandang ma-review din
muna ang pinadalang email para kung
sakaling mayroong typographical error
sa report ay maaari pa itong maitama
bago maipadala via LBC.
Halagang Dalawang Daang
Piso (Php.200.00) ang kailangang
mabayaran sa anumang sangay ng
BDO bank na may account name na
NLEX Corporation at account number
nito. Matapos makapagbayad ay
kinakailangang ipadala ang validated
deposit slip sa pamamagitan ng email.
Ang cut-off time upang maipadala
ang inyong report ay bago mag alas
dos ng hapon (2pm) lamang, lunes
hanggang sabado kung kaya’t
magbayad na ng mas maaga at i-send
sa nakasaad na email ang validated
deposit slip.
Ang kopya ng original accident
report ay maaaring makuha sa loob
lamang ng 1 hanggang 2 araw
depende sa layo ng pagpapadalahan,
mula sa araw na ipinadala sa LBC ang
report. Ang ganitong serbisyo ay sa
NLEX pa lamang sa ngayon.
Hangad namin na patuloy na
mapabuti ang serbisyo sa aming mga
motorista. Ingat po lagi sa biyahe…

I

sa ang Road Safety sa mga
pangunahing adbokasiya ng
NLEX Corporation. Itinalaga ang
kahabaan ng NLEX at SCTEX bilang
isang Traffic Discipline Zone.
Bawal ang “Ningas Kugon” na
pagpapatupad ng batas sa trapiko
at kalsada kaya paumanhin sa mga
lumalabag at nabibigyan ng tiket.
Para din po ito sa ating lahat upang
maiwasan ang aksidente. Iwas sakuna,
iwas danyos sa mga ari-arian at
iwas sa mga maaaring masaktan o
mamatay dulot ng mga kapabayaan
sa daan, expressway man o lokal
na kalsada.
Isang malaking bagay upang
maging ligtas sa kalsada ay ang
paglalagay ng EARLY WARNING
DEVICE (EWD) sa tuwing magkakaaberya ang minamanehong sasakyan.
Maliit na gamit lang ito, pero malaking
bagay para makapagbigay ng babala

sa mga parating na sasakyan upang
makaiwas, magbagal at makapagingat lalo. Kinakailangan lamang
na tama ang pagkalagay nito at
reflectorized ang kulay dilaw at pula
ng mga hugis trianggulo na EWD.
Minabuti naming bigyan ng
konting parangal at pagkilala sina
Ginoong William Asencio ng Subic,
Zambales, nagmamaneho ng isang
tractor trailer at Ginoong Kenneth
Beach ng Botolan, Zambales,
nagmamaneho naman ng isang bus,
dalawa sila sa mga dumaraming mga
responsableng motorist/drayber na
aming nakikita sa kahabaan ng NLEX
at SCTEX. Ang inyong simpleng
paglalagay ng EWD ay huwaran at
nagpapakita ng malasakit ninyo sa
kapwa at ibang mga gumagamit ng
kalsada. Mga bayani kayo dahil buhay
ay inyong pinapahalagahan. Mabuhay
ka Sir William at Sir Kenneth. WOW
Galing talaga kayo!

A

lam mo ba na ang
pagsisiga ay mahigpit na
ipinagbabawal ng batas?
Ito ay nakasaad sa RA 8749 o
Clean Air Act. Ayon sa batas na ito,
bawal mag sunog ng mga damo,
basura at iba pang waste materials
lalo na sa mga lugar na malapit sa
mga kalsada at expressway. Ang
usok nito ay maaaring mapunta sa
kalsada at expressway na lubhang
mapanganib dahil sa kaligtasan
ng mga motorista, kalusugan
ng mga tao na nasa paligid nito
at kapakanan ng kalikasan ang
nakasalalay dito.
Ang pagsusunog ay lubhang
mapanganib dahil maaari itong

maging sanhi ng isang aksidente
lalo na sa isang expressway.
Kaya naman ang pamunuan
ng NLEX at SCTEX ay mahigpit
ang kampanya sa pagbabawal
ng pagsusunog o pagsisiga dahil
sa dalang panganib nito sa mga
motorista gayundin sa kalusugan
ng tao at kalikasan. Hinihikayat din
ang mga motorista na umiwas sa
pagtatapon ng upos ng sigarilyo
sa kalsada at expressway na maaari
ring maging sanhi o pagsimulan
ng sunog.
Pagtulung-tulongan natin ito
para na rin sa ating kinabukasan.
Hangad po namin ang isang ligtas
at maka-kalikasang biyahe ninyo!

KOMUNIDAD

KARITON FESTIVAL
ISANG SAKAY KASAYSAYAN
AT KABUHAYAN NG LICAB
ni Airyn Gimeno

A

ng kariton ay malaking
bahagi ng kasaysayan ng
sinaunang transportasyon ng
Licab, Nueva Ecija. Simbolo ito
ng kabuhayan at pagsibol ng
kaunlaran ng nasabing bayan.
Si Don Dalmacio Esguerra,
tinaguriang founding father ng
Licab, ang siyang nagsimulang
magbigay buhay sa maliit na
bayan na ito ng Nueva Ecija
gamit ang kanyang kariton sa
pakikipagsapalaran mula pa
sa Ilocos Norte hanggang sa
pagdating at pamumuhay niya
rito.
Bilang
pagsasaka
ang
pangunahing kabuhayan sa Nueva
Ecija, nagsilbing mahalagang
kagamitan ito sa mas maginhawa
at mas murang alternatibo ng mga
magsasakang hindi kayang magari o bumili ng sariling kalabaw
o sasakyan. Ang bayan ng Licab
ay nasabing isa sa hindi gaanong
maunlad na bayan sa lalawigan

noong hindi pa naipakikilala
ang paggamit ng kariton. Sa
pagdaan ng panahon, untiunting bumangon ang Licab
kasabay ng tila makabagong
pamamaraan ng transportasyon
at pagtatanim gamit ang kariton.
Sa kasalukuyan, ipinagdiriwang ang Kariton Festival
tuwing ika-Marso 28 sa bayan.
Tampok sa fiestang ito ang
pagsasabuhay sa sinaunang
buhay pagsasaka sa lugar,
parada ng mga maririkit at
kakaibang kariton floats, beauty
pageant, pagpaparangal sa mga
natatanging Licabenos, at trade
fairs ng agricultural products.
Tunay ngang isinasabuhay ng
pistang ito ang pambihirang
biyaya ng kasaysayan at
pagbabago sa kabuhayan ng
Licab.
Photo Credit: Facebook.com/
“Kariton festival”
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