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MGA BAGONG PROYEKTO SA NLEX

Magpapaluwag Ng Trapiko Sa Bulacan

A

ng mga bagong imprastraktura katulad ng kalsada
at tulay ay ilan sa mga solusyong tinitingnan ng mga
eksperto upang mapagaan ang daloy ng trapiko hindi lamang
sa Metro Manila kundi pati na rin sa mga karatig-probinsya,
kasama na rito ang Bulacan kung saan nakatakdang buksan
ang Balagtas Northbound Entry at kasalukuyang itinatayo
ang Tambubong Interchange, Ciudad de Victoria Interchange
(Philippine Arena), at karagdagang tulay sa Bocaue Interchange.
sundan sa pahina 3
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NLEX HARBOR LINK SEGMENT 10 C3-R10 SECTION

MGA BAGONG PROYEKTO
SA NLEX, MAGPAPALUWAG
NG TRAPIKO SA BULACAN
(MULA SA PAHINA 1)

ni Micah Aquino

Micah
Micah
AQUINO

T

uloy-tuloy ang paggawa
para sa proyektong layong
ibsan ang mabigat na daloy ng
trapiko, ang NLEX Harbor Link
Segment 10 C3-R10 Section na
babagtas mula New Caloocan
Interchange sa C3 Road,
Caloocan City hanggang Radial
Road 10 sa Navotas City.
Nasa 30 porsiyento na ang
konstruksyon ng elevated
expressway na ito na may habang
2.6-kilometro. Ang C3-R10 Section
ay kokonekta sa kabubukas
lamang na 5.65-kilometer
NLEX Harbor Link Segment
10 na dumaraan sa Karuhatan,
Valenzuela City, Governor Pascual
Avenue, Malabon City, at New
Caloocan Interchange sa 5th

Romy
CALVENTAS

Avenue/C3 Road, Caloocan City.
Halos kalahati na ng structural
foundation o 125 out of 205
bored piles ang naitayo sa
lugar. Kasalukuyan naman ding
ginagawa ang mga column o pillar
at girder o deck support na siyang
parte rin ng elevated structure.
Ayon sa Department of Public
Works and Highways (DPWH),
ang NLEX Harbor Link Segment
10 C3-R10 Section ay parte ng
Luzon Spine Expressway Network
na proyekto ng gobyerno na
naglalayong i-decongest ang
trapiko sa Metro Manila at Luzon.
Nakadisenyo ang nasabing
elevated
road
upang
mapagsilbihan ang mga motorista,
partikular na ang mga trucker,

na bumibiyahe mula sa Port
of Manila patungo sa gitna at
hilagang Luzon.
Inaasahang makatutulong din
ito sa paglago ng mga negosyo
sa Caloocan-Malabon-NavotasValenzuela (CAMANAVA) dahil
mas mapapabilis ang biyahe at
mas magiging accessible ang
mga lugar na ito dahil sa NLEX.
Kapag natapos na ang C3-R10
Section, inaasahang magiging
sampung minuto na lang ang
biyahe sa pagitan ng NLEX
Mindanao Avenue at R10 na sa
kasalukuyan ay inaabot ng isang
oras.
Target ng NLEX Corporation
na makumpleto ang bagong
expressway sa Disyembre 2019.

Katuwang ng Department
of Public Works and Highways
(DPWH) ang NLEX Corporation
sa pagtataguyod ng road
network improvement projects
sa Bulacan upang makapagdulot
ng maginhawang paglalakbay sa
publiko partikular na sa lugar ng
Bocaue, Sta. Maria, at Balagtas.
Ang Balagtas Northbound Entry
na may habang 600 metro ay
naglalayong bigyan ng direktang
access ang mga motorista
na nagmumula sa Balagtas
Interchange patungo sa NLEX
northbound. Sa kasalukuyan,
ang mga northbound motorist
mula Balagtas o Plaridel Bypass
ay kinakailangan pang dumaan sa
mga local road at saka papasok
sa NLEX northbound sa Sta. Rita,
Guiguinto, Bulacan.
Kabilang din sa mga bagong
proyekto ang Tambubong
Interchange na magsisilbing
alternatibong ruta ng mga
motoristang papunta sa Sta. Maria,
Pandi, Bulacan at kalapit-bayan.
Target na matapos ngayong taon
ang isang bagong southbound
entry at tig-isang northbound

entry at exit toll plaza sa Brgy.
Tambubong upang makatulong
na mabawasan ang mabigat na
sitwasyon ng trapiko sa Bocaue
Interchange.
Bukod sa mga nabanggit,
mayroon ding iba pang proyekto
gaya ng Philippine Arena
Interchange kung saan ginagawa
ang bagong access road na
tatawid ng NLEX mula Bocaue
Municipal Hall patungong
Sta. Maria na iba-bypass ang
Governor F. Halili Avenue sa
Bocaue. Ito ay makakapagpabuti
ng accessibility ng Philippine
Arena na siyang magho-host
ng opening ceremony ng
Southeast Asian (SEA) Games
sa Nobyembre.
May tulay din na itinatayo na
magsisilbing karagdagang lanes
sa interchange bridge ng Bocaue
upang maibsan ang karaniwang
pagsisikip ng trapiko sa lugar.
Inaasahan na ang mga
proyektong ito ay magiging
daan sa iba’t ibang oportunidad
na
pang-ekonomiya
at
magpapalago sa mga lokal na
negosyo sa lalawigan.

SFEX CAPACITY EXPANSION PROJECT, HATID AY
MAS MAGINHAWANG BIYAHE PATUNGONG SUBIC

I

sang magandang balita para sa
lahat ng bumibiyahe patungong
Subic ang pagsisimula ng
Capacity Expansion ng Subic
Freeport Expressway (SFEX)
na naglalayong makapagdulot
ng mas mainam na serbisyo sa
mga motoristang papunta at
palabas ng Subic Bay Freeport.
Dalawang
karagdagang
expressway lane, dalawang
bagong tulay sa Jadjad at
Argonaut, at isang tunnel ang
kasalukuyang itinatayo sa lugar
para sa mas maginhawa at ligtas
na paglalakbay. Maglalagay din
ng mga expressway-standard LED
light upang magsilbing gabay
sa mga nagmamaneho sa gabi.
Target makumpleto ang proyekto
sa Setyembre 2020.
Ayon sa pamunuan ng NLEX
Corporation, ang pagkakaroon
ng magandang imprastraktura ay
kailangan upang mapalago ang

ni Micah Aquino

kalakalan at turismo. Kaya naman
ang mga gagawing improvement
inaasahang
ay
SFEX
sa
makatutulong sa komersyo sa
Subic at pagpapahusay ng travel
experience ng mga motorista.
Katulad ng iba pang proyekto
ng kumpanya, nakikipagtulungan
ang NLEX sa iba’t ibang sangay
ng gobyerno tulad ng Subic Bay
Metropolitan Authority (SBMA)
upang maisakatupara n ang
enhancements sa SFEX.
Bukod sa karagdagang
lane, kasama rin sa proyekto
ang pagtaas ng kalsada at
pagsasaayos ng drainage
system sa Maritan Highway-Rizal
Highway-Tipo Road junction para
maibsan ang karaniwang pagbaha
sa lugar tuwing may malakas na
ulan. Inaasahang matatapos ang
first phase ngayong Oktubre,
upang magamit ang kalsada sa
2019 Southeast Asian Games sa

darating na Nobyembre kung
saan magho-host ng 16 sports
events ang Subic.
Kasalukuyang nakasara ang
isang bound ng Maritan-RizalTipo junction at pinapayuhan
ang mga motorista na dumaan
muna sa alternatibong ruta gaya
ng Causeway Road at ArgonautKalayaan Access Road.
Tinitiyak din ng NLEX
na mananatiling bukas o
madaraanan ng mga motorista
ang SFEX habang isinasagawa
ang enhancement works.
Sinisikap din nitong mabawasan
ang anumang inconvenience
na idudulot ng construction
activities sa mga motorista at
residenteng malapit sa lugar.
Higit sa lahat, makakaasa ang
bawat isa na paiigtingin pa
rin ng kumpanya ang public
safety at comfort kahit pa may
ginagawang konstruksyon.
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Hanapin ang mga sumusunod na dokumento
na kailangan para sa pagproseso ng insurance
claim ng sasakyang na-involve sa aksidente.
Hanapin lamang ang mga salitang may guhit.

OOPOLICE REPORT
OOESTIMATE OF DAMAGE
OOQUIT CLAIM FORM
OOCOMPREHENSIVE INSURANCE POLICY
OOFIELD SKETCH OF THE ACCIDENT
OODRIVER’S LICENSE WITH OFFICIAL RECEIPT
OOMEDICAL CERTIFICATE (IF APPLICABLE)
OOCERTIFICATE OF REGISTRATION AND OFFICIAL RECEIPT
OOPICTURES OF THE DAMAGED VEHICLE WITH PLATE NUMBER

Santa
MALLARI

RAIN OR SHINE MAN,
LAGING NANDIYAN!

B

umubuhos ang malakas na
ulan nang biglang ma-flat
ang gulong ng sinasakyan ni
Ma'am Danielle Dungca. Ang
hirap magpalit ng gulong lalo na
kung umuulan. At dahil nasa expressway, bukod sa pagpa-palit ng
gulong ng kanilang sa-sakyan ay
may halong takot ding
naramda-man dahil sa
mabibilis na dumaraang
sasakyan.
Blessing in disguise
at may mga anghel
mula sa patak ng ulan
na dumating, sina Patrol
Officer Bacolor at

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

SG Andaya. Mabilis nilang
napalitan ang na-flat na gulong
nila ma'am sa kabila ng pagbuhos
ng ulan. At habang pinapalitan
nila ito, animo'y pinayapa pati
langit pagkat bago pa matapos
ang pagpapalit ng gulong, tumigil
ang pag-iyak ng langit.
Maraming salamat sa
pag-tulong na walang pagaalinlangan Patrol Bacolor
at SG Andaya mula sa amin
na inyong kasamahan
at kina Ma'am Danielle
Dungca at pati na sa iba
pang matutulungan niyo
pa. Keep it up mga sir!
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BUHAY DRIVER

ni Jenna Angeles

Expect The Best!

Leigh Randall
KING-CRUZ

ANONG PAGKAIN ANG
MASARAP KAININ
NGAYONG TAG-ULAN???

“Gusto ko talaga ng mga dessert
pag malamig na panahon kaya
halo-halo ang trip ko sa tag-ulan.”
– JEROME, CLASS 2 DRIVER,
MRC

“Malutong na chicken joy ang
magpapasaya sa akin ngayong
tag-ulan.”
– DANILO, CLASS 2 DRIVER,
HONG SEN

“Masarap ang mainit na
champorado na maraming gatas
ngayong taglamig.”
– BENEDICTO, CLASS 2 DRIVER,
ILYON

“Paborito ko talaga ang sinigang
na hipon lalo na yung mainit na
paghigop ng sabaw nito.”
– ROMMEL, CLASS 3 DRIVER,
EL SALVADOR

“Hihigop ako ng mainit na sabaw
ng sinigang na baboy.”
– LITO, CLASS 2 DRIVER,
JURIS MARKETING

“Humigop ng mainit na sabaw
ng noodles ang gusto ko para
mainitan ang malamig kong
pakiramdam.”
– ROGELIO, CLASS 2 DRIVER,
FOOT SPECIALIST

T

aong 1975 nang magsimula
ang Inland Corporation bilang
customs brokerage company.
Ayon kay Alfredo Roa III,
Chairman ng Inland Corporation,
mula sa customs brokerage ito
ay naging isang Total Logistics
Company. Naging kilala ang Inland
Corporation sa pag-transport
at pagpapadala ng iba’t ibang
kalakal o goods sa buong mundo.
Kabilang din sa mga serbisyo na
kanilang inaalok ay ang freight
forwarding, trucking, container
yard operations, rigging at
crating, warehousing, cold storage
at vendor management inventory.
Sa ngayon, ang kumpanya ay
patuloy pang pinapalawak ang
mga operasyon nito sa buong
bansa.
Sa kanilang pagpapalawig ng
negosyo, ang Inland ay may mga
kinaharap at kinakaharap ding mga
pagsubok. Isa na rito ang mahigpit
na kumpetisyon sa negosyong
trucking. May ilang trucking
companies na nagbibigay ng
mababang presyo sa merkado. Ang
mga ito ay ang maliliit na trucker na
nagpapatakbo ng 1 hanggang 3
trucks, samakatuwid, ang kanilang
gastos sa operasyon ay mababa
kumpara sa malalaking kumpanya.
Ngunit, hindi man makasabay ang
kumpanya sa pricing ng mga ito,
higit namang pinagbuti ng Inland
Corporation ang pagbibigay ng
de kalidad na serbisyo sa kanilang
mga kliyente, bagay na kanilang
maipagmamalaki.
Ang Inland Corporation ay

“Masarap yung bagong lutong
sotanghon para mainit sa
sikmura.”
– JUN, CLASS 1 DRIVER,
PASSADA JEEPNEY

nakatuon sa service excellence
lalo na sa pagbibigay ng mga
end-to-end na logistic solutions sa
larangan ng customs brokerage,
freight forwarding, trucking services,
trading, at heavy lifts handling.
Tinitiyak din nila na maihatid sa
tamang oras at ligtas na paraan
ang serbisyo at mga produkto.
Ayon nga kay Clemyrose
Nicolas, Vice President for Trucking
Operations, “maingat na ang
aming mga driver at maayos ang
kalidad ng aming mga sasakyan
ngunit patuloy pa rin kami sa
pagbibigay ng taunang trainings
tulad ng Defensive Driving Course
Seminar na isinasagawa ng Honda
Philippines at mga safety training.”
Bukod pa dito, layunin din ng
kumpanya na magbigay ng isang
kaaya-aya at friendly na kapaligiran
sa trabaho upang matiyak na
ang kanilang mga empleyado
ay magagampanan ang kanilang
mga gawain ng epektibo. At

para mas maging kumportable
at masigurado na may sapat na
pahinga ang kanilang mga driver,
nagtayo ang kumpanya ng staff
house para sa kanila. Taun-taon din
ay naggagawad sila ng karangalan
para sa pinakamahuhusay na mga
driver. “We focus on our people’s
growth. We believe na sila ang
manibela namin dito at hindi yung
trucks,” ayon pa kay Clemyrose.
Patunay ng pagpapanatili ng
kaligtasan at kaayusan sa operasyon
ng Inland Corporation ay ang
pag gawad sa kanila ng NLEX
Corporation ng NLEXcellence
Award for Company Operational
Excellence. Ang award na ito ay
iginagawad sa mga bus, trucking
at iba pang transport company
na sumusunod sa batas trapiko
at umaayon sa pamantayan
ng kaligtasan sa expressway,
kasama na din ang pagkakaroon
ng isang malawak na programa sa
pangangalaga ng sasakyan.

“Masarap ihalo sa bagong lutong
kanin ang mainit-init na sinigang
na baboy.”
– JEFFREY, CLASS 1 DRIVER,
COWEALTH

“Halos lahat ata ng maiinit na
pagkain gusto ko kagaya ng
arrozcaldo, sopas, champorado
at wag nating kalimutan ang
sinigang na baboy.”
– FRED, CLASS 2 DRIVER,
ELECTRA MARKETING

“Kamote naman ang gusto kong
kainin ngayong malamig na
panahon.”
– RANDY, CLASS 2 DRIVER,
PHIL. HATTORI

“Yung masabaw na sinigang
na baboy ang gusto ko para
maraming mainit na sabaw ang
mahigop ko.”
– RONALDO, CLASS 1 DRIVER,
PASSADA JEEPNEY

“Masarap ang mainit at bagong
lutong sopas na masabaw.”
– NONOY, CLASS 3 DRIVER,
PISTOL

“Masustansya sa katawan ang
gulay upang makaiwas sa sakit
ngayong taglamig.”
– VILLAMOR, CLASS 3 DRIVER,
ESP TRUCKING

“Masarap kainin yung iba’t-ibang
inihaw ngayong tag-ulan.”
– SPIKE, CLASS 1 DRIVER,
UV EXPRESS

“Gusto ko ng mainit na sabaw sa
malamig na panahon, corn soup.”
– SEVILLA, CLASS 3 DRIVER,
L’SEVEN

M

alamig na naman ang
kapanahunan. Bukod sa
napakasarap matulog dahil sa bedweather, ano pa nga ba ang masarap
gawin ngayong tag-ulan? Eh di ang
kumain ng kumain ng kumain. Kaya
naman nagtanong kami sa ating mga
biyaherong NLEX kung ano nga ba
ang nakakatakam kainin ngayong
malamig na panahon?

USAPANG DRIVER
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BUHAY DRIVER

FLORENCIO “FLOR” ESTANISLAO
"SAFETY NG MGA PASAHERO, PRIORITY KO"

B

ahagi ng buhay driver ang
pagiging maingat sa daan,
pagtitiis sa init ng panahon,
pagsuong sa traffic, at pagdanas
ng pagod. Sa bawat pihit ng
manibela, sa bawat hawi ng
kambyo ay katumbas ang
paghahangad na umusad upang
makapagbigay ng magandang
buhay sa kani-kanilang mga
pamilya.
Tatlong dekada na ang nakalipas
ng magsimulang maging tsuper
ng jeep si Flor. Si Mr. Florencio
“Flor” Estanislao, 64, tubong
Nueva Ecija, ay patuloy pa rin sa
pinakamamahal niyang trabaho-ang pagmamaneho ng jeep.
Malaking bahagi sa pagtaguyod
ni Flor ng kanyang pamilya ang
pamamasada. Sa pamamagitan
nito ay napagtapos niya ang
kanyang tatlong anak sa mga
kursong nursing at business
management. Malaking karangalan
para sa isang amang drayber
ang mabigyan ng magandang
edukasyon ang kanyang mga
anak para sa maganda nilang
kinabukasan.
Hindi naging madali ang
pagtupad ni Flor sa hangad
niyang maginhawang buhay. Taong
1980 nang makipagsapalaran siya
overseas at nanatili doon ng limang
taon bago umuwi sa Pilipinas.
Matapos ang pakikipagsapalaran
bilang OFW, sumubok namang
magtayo ng maliit na negosyo si
Flor bilang dealer at distributor ng
palay sa iba’t-ibang lugar sa Nueva
Ecija. Dahil hindi sapat ang kinikita,
lumipat at nanirahan ang kanyang
pamilya sa Meycauayan, Bulacan
at doon niya unang sinubukan ang

ni Jenna Angeles

pamamasada ng jeepney.
Naging bahagi si Flor ng
LRT-Mall JODA na ngayo’y
pinamumunuan ni Mr. Zaldy
Ping-ay, isang asosasyon ng mga
jeepney driver na may rutang
Meycauayan-Monumento via
NLEX.
Sa tatlumpung taong karanasan
ni Flor sa pagmamaneho, hindi
lang sa local roads kundi pati
sa expressway, ang kaligtasan
ng kanyang mga pasahero ang
siya niyang naging prayoridad.
“Mahal ko ang aking trabaho
kaya ingat na ingat ako sa aking
pagmamaneho.” Binibigyang
halaga niya ang masusing pagiinspeksyon ng mga jeep bago
ito bumiyahe. Maingat niyang
binabantayan ang mga piyesa
nito lalo ang mga gulong para
sa panatag at maayos na takbo.
Kung tatanungin siya ng tip para sa
mga kapwa drayber para sa ligtas
na pagmamaneho, pagiging aktibo
niyang pino-promote ang focus sa
daan, pag-iwas sa paggamit ng
cellphone habang nasa biyahe at
pagsunod sa batas trapiko upang
makaiwas sa anumang insidente.
Ang biyahe ni Florencio
Estanislao ay magkahalong alat
at tamis ng pakikipagsapalaran.
Sa maraming taon ng pagsisikap
at pagmamahal niya sa kanyang
trabaho ay naabot niya ang ginhawa
at tagumpay. Sa kasulukayan, may
kanya-kanya nang mararangal na
trabaho ang kanyang mga anak.
Bukod dito, mayroon na siyang
dalawang pampasadang jeepney
na binibiyahe ng kanyang mga
driver sa rutang MeycauayanMonumento.

Michael
MALLARI

HELMET ACT
T

umataas na ang bilang
ng mga gumagamit ng
motorsiklo sa bansa. Marami
na sa ating mga kababayan na
pinipili ang ganitong mode ng
transportasyon upang mapabilis
ang kanilang pagbibiyahe.
Ngunit kasabay din nito ang
pagdami ng mga insidenteng
may kaugnayan dito. Kaya
bukod sa ibayong pag-iingat sa
pagmamaneho, siguraduhin din
ang pagsuot ng mga safety gear
lalo na ang motorcycle helmet.
Ang Republic Act 10054 o
ang “Motorcycle Helmet Act
of 2009” ay isinabatas upang
mapangalagaan ang kapakanan
ng mga nagmamaneho ng
motorsiklo at ang sakay nito.
Ayon sa batas, lahat ng motorcycle
drivers, kasama ang angkas, ay
dapat magsuot ng standard
protective motorcycle helmet
habang nagmamaneho kahit
malapitan o malayuang biyahe
sa lahat ng uri ng daan.

“Mahal ko ang aking trabaho kaya ingat na
ingat ako sa aking pagmamaneho.”

DALAWANG GULONG SA DAAN
ni Michael Mallari

Bilang nila ay tumataas
Sa kakalsadahan kahit may angkas
Ang iba ay di masundan ng mga mata
Sa bilis ng pagsikad
Madalas sa kanilang pinapaalala
Pagsuot ng sombrero ng kaligtasan
Hindi lang ang tumatahak ng daan
Ngunit pati na rin ang nasa likuran
Tulad ng ibang sasakyan
Dapat ding sumunod sa batas ng daan
Nang masigurado ang kaligtasan papunta sa paroroonan
Sa bawa’t pagsikad ng gulong ng iyong motorsiklo
Huwag kalimutang humingi ng gabay mula sa Itaas
Upang makarating ng maayos
Kasama ng inyong angkas

Ang mga helmet din ay
dapat nakapasa sa standard
na inilabas ng Department of
Trade and Industry o DTI. Upang
makasigurado na aprubado ng DTI
ang inyong isinusuot na helmet,
dapat ay may Philippine Standard
(PS) mark o Import Commodity
Clearance (ICC) ng Bureau of
Product Standards (BPS). Ito rin
ang inyong dapat tingnan na mark
sa mga helmet na ini-issue ng
mga dealer ng motorsiklo.
Para
naman
sa
mga
manufacturer at importer ng
nasabing standard protective
motorcycle helmets, sila ay dapat
munang mag-secure ng PS o ICC
license bago ibenta ang kanilang
mga produkto sa merkado.
Bilang driver naman ng
motorsiklo, responsibilidad natin
na siguruhin ang pagsusuot ng
standard motorcycle helmet sa
ating pagbibiyahe, gayundin ang
angkas nito, kaakibat ng pagiingat sa pagmamaneho.
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Liezel
UY

H

indi basta basta ang
pagmamaneho lalo na
kung inabutan ng sobrang
lakas na ulan sa kalsada. Bilang
isang responsableng drayber,
dapat nating isaalang-alang
ang kaligtasan ng ating mga
pasahero at kapwa motorista.
Narito ang ilang tips kung
sakaling abutan ng malakas na
ulan sa kalsada.
1. Mag ingat sa pagmamaneho.
Maging alerto. Hawakan ang
manibela ng dalawang kamay
upang masiguro ang maximum

MAGDAHAN-DAHAN,
BASA ANG DAAN

kontrol sa ating sasakyan.
2. Buksan ang headlight at tail
light upang makita mo ng malinaw
ang kalsada at mga sasakyan sa
paligid mo at maging visible ka
din sa iba pang motorista. Iwasan
ang paggamit ng hazard light
kung tayo ay umaandar. Ito
ay maaaring makalito sa mga
sasakyan na nasa likod mo kung
ikaw ay umaandar o nakahinto.
Kung ito rin ay nakabukas at
lilipat ka ng ibang lane, hindi
din malalaman ng nasa likod na
sasakyan kung ikaw ba ay nagsi-

signal pakaliwa o pakanan.
3. Magbawas ng tulin.
Matutong mag slowdown
dahil ang basang kalsada ay
nakakabawas sa traction ng
gulong sa kalsada na maaaring
magdulot ng pagkawala ng
kontrol sa minamanehong
sasakyan.
4. Huwag tumutok. Panatilihin
ang safe braking distance upang
magkaroon ka ng pagkakataong
maka-preno kung kinakailangan.
5. Iwasan ang magpalipat-lipat
ng lane o unsafe swerving.

6. Panatilihin ang maayos na
kondisyon ng windshield wipers
upang maging visible pa din sa
iyo ang kalsada kahit malakas
ang ulan.
7. Iwasan ang biglaang pagapak ng preno lalo na kung may
tubig ang kalsada. Maaaring
dumulas lamang ang ating
sasakyan at tuluyang mawalan ng
kontrol. Mas mainam na tanggalin
muna ang paa sa accelerator at
dahan-dahanin ang pag apak
sa preno.
8. Kung talagang sobrang lakas

Rodel
BASCO

Reggie
MACAPAGAL

HIGHWAY
HYPNOSIS
N
asubukan mo na bang
mag-drive ng malayuan?
Kung nakapagmaneho ka na
ng 2 oras pataas nang walang
hinto, lalo na sa gabi, marahil ay
naranasan mo na ang tinatawag
na Highway Hypnosis. Ang
Highway Hypnosis ay estado
ng ating kamalayan habang
nagmamaneho na kung saan
ay nakakarating tayo sa ating
destinasyon na hindi natin
naaalala ang ibang parte ng
ating biyahe. Minsan pa nga
ay nagugulat na lang tayo
na nakarating na pala tayo
sa ating pupuntahan. Ngunit
ang pagdanas ng Highway
Hypnosis ay lubhang napaka-

delikado para sa atin dahil
maaari itong maging sanhi ng
ating pagka-aksidente. Upang
hindi ito mangyari, narito ang
ilang tips para maiwasan ang
Highway Hypnosis.
1. Bago magbiyahe, magkaroon
ng sapat na pahinga. Iwasang
magpuyat bago ang araw ng
biyahe.
2. Magbiyahe ng maaga upang
makapaglaan na mga pahinga o
rest stops sa pagitan ng biyahe.
3. Iwasang magpakabusog
bago magbiyahe upang hindi
dapuan ng antok.
4. Magpatugtog na nakakaindak o masayang musika
upang di antukin.

5. Kung gabi ang biyahe
at maganda ang panahon,
magandang huwag munang
gumamit ng air condition,
buksan ang bintana upang
makalanghap ng sariwang hangin
na makakatulong din upang
maiwasan ang pagka antok.
6. Iwasang mag biyahe ng
mag-isa, magandang may kasama
upang magkaroon ng kausap
habang nagbibiyahe. Siguraduhin
ding hindi ka tutulugan ng iyong
kasama.
Ang mga paghahandang
nabanggit ay pawang mga
simpleng paraan lamang upang
makaiwas tayo sa potential na
aksidente.

N

ng ulan at wala ka ng makita sa
kalsada, dahan-dahang itabi ang
sasakyan sa emergency parking or
shoulder lane at mag hazard light.
Ang pagsasagawa ng mga
nabanggit na safety precaution
ay makakatulong upang tayo
ay maging ligtas sa ating
pagbibiyahe. Sa pamamagitan
din nito ay mapapanatili nating
maayos ang kundisyon ng ating
mga sasakyan at makakaiwas sa
mga aberyang maaaring mangyari
kung tag-ulan.
Ingat po.

HAZARD
LIGHTS

aku, ang lakas ng ulan,
kailangan kong buksan ang
hazard lights ng sasakyan ko!
Ito ang nakaugalian nang
ibang mga motorista lalung-lalo
na kapag tag ulan. Ngunit hindi
ito ang tamang gamit ng hazard
lights. Kailan at paano nga ba ang
tamang paggamit nito?
Ang hazard lights ng ating mga
sasakyan ay ang ilaw na patay
sindi na nakalagay sa unahan
at likod ng mga sasakyan. Ito
ay ginagamit kung nasiraan
or nagka-problema ang iyong
sasakyan upang magbigay
babala sa mga kasalubong at
mga paparating na motorista.
Ang hazard lights ay ginagamit
din ng mga emergency vehicle
tulad ng police car, ambulansya,
fire truck at mga sasakyang may

mga importanteng rerespondehan
upang magsagip ng buhay.
Ngayong tag ulan, pinapayuhan
ang mga motorista na iwasan ang
paggamit ng hazard light ng ating
mga sasakyan. Ang dapat buksan
kapag malakas ang ulan ay ang
headlight at taillight upang ikaw
ay makita o maging visible sa
ibang mga motorista.
Ang paggamit ng hazard lights
kapag umuulan ay magbibigay
lamang ng kalituhan sa sasakyang
sumusunod sa iyo, kalituhan sa
kadahilanang kung lilipat ka ng
lane ay hindi niya malalaman
kung ikaw ay lulusot sa kanan o
sa kaliwa. Ang tamang paggamit
ng hazard light ay malaking tulong
upang makarating ng ligtas sa
pupuntahan ang mga motorista
lalo na ngayong tag-ulan.

SCTEX KALSADA TOUR FOR BARANGAY LEADERS,

UMARANGKADA!

ni Bernadette Balitian

N

akilahok ang ilan sa mga
host barangay ng SCTEX
sa isinagawang KalSaDa
(Kaligtasan Sa Daan) Tour noong
ika-2 ng Hulyo, 2019. Layunin
ng tour na ito na maibahagi
sa mga barangay leader ang
safety features at facilities ng
NLEX upang masiguro ang
kaligtasan ng mga motorista
gayundin ang mga kapitbahay
na komunidad nito.
Bumisita ang mga barangay
mula Brgy. Old San Jose,
Dinalupihan (Bataan), Brgy.

Jefmin, Concepcion (Tarlac), Brgy.
Jalung, Porac, at Brgy. Camachiles,
Mabalacat sa Pampanga sa opisina
ng NLEX Corporation. Dito ay
nagsagawa rin ng maikling Road
Safety orientation para sa mga
lider ng barangay na kasama sa
tour upang lalo pang madagdagan
ang kanilang kaalaman at
kasanayan bilang mga lider sa
kanilang komunidad patungkol
sa kaligtasan. Ang aktibidad na
ito ay bahagi ng kampanya ng
NLEX-SCTEX sa pagsusulong ng
road safety awareness.
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SAFETY NG LAHAT ANG PRAYORIDAD!

unay ngang nakakabilib
ang isang barangay mula
sa Concepcion, Tarlac at ito ay
ang Brgy. Dutung-A-Matas. Sa
pangunguna ng kanilang kapitan
na si Hon. Edmond Alfonso at
mga kagawad nito ay marami
nang naisagawa at naipatupad
na mga programa para sa mga
nasasakupan nito.
Ilan sa mga proyektong
inilunsad nila ay upang
mapangalagaan ang kaligtasan ng
kanilang lugar at mga naninirahan
dito. Isa na rito ang “Libreng
Sakay sa Barangay,” layunin ng
programang ito na makatulong at
masigurong ligtas ang kanilang
mga ka-barangay sa panahon na
walang masakyan ang mga ito.
Naka antabay ang patrol vehicle
ng barangay upang ihatid sa kanikanilang bahay ang sinumang
umuwi ng dis oras ng gabi. Ang
Libreng Sakay sa Barangay ay
nagsisimula ng ika-10 ng gabi
at ito ay ipinatutupad araw-araw.
Dahil din sa pinaigting na
seguridad sa kanilang lugar, isa
sa ibinibida ng kanilang barangay
ang pagkakahuli nila sa isang
pugante na nakatakas mula sa
Bulacan Provincial Jail noong
August 21, 2018. Dahil dito, ang
Brgy. Dutung-A-Matas ay kinilala
at pinarangalan ng Tarlac Police
Provincial Office. Nakatanggap
din ang barangay ng parangal
mula sa kanilang Municipal Mayor
para sa kanilang malinis at walang
kinikilingang pagpapatupad ng
peace and order.
Hindi pa dito nagtatapos
ang kanilang kwento. Isa pa sa
ipinagmamalaking proyekto ng
Brgy. Dutung-A-Matas ay ang
“Damayan sa Barangay.” Ito ay
ang pagbibigay malasakit ng
bawat isa sa panahon na may
namatayan sa kanilang lugar. Sa
programang ito ay sinisigurong
makakatanggap ang naiwang

TARA SA BALER AND
LET’S RIDE THE WAVES!
ni Airyn Gimeno

Iginawad nina Mayor Andres D. Lacson ang Certificate of Recognition at Commendation ng Chief of
Police Augusto P. Pasamonte kay Barangay Captain Edmond B. Alfonso kasama ang kanyang council.
pamilya ng 16-18K kahit ano
pa man ang kanilang estado
sa buhay dahil naniniwala ang
kanilang kapitan na dapat ay
may pagtutulungan at walang
kinikilingan.
Kung usaping pangkalikasan
naman ang pag-uusapan, di din
pahuhuli ang barangay. Kinilala
rin at binigyang parangal ang
kanilang barangay ng Department
of Environment and Natural
Resources (DENR) para sa
maayos na pagpapatupad ng R.A.
9003 o Ecological Solid Waste
Management Act. Ito ay para sa

maagap at maayos ang sistema
ng pagkuha at pagtapon ng mga
basura sa kanilang barangay lalo’t
higit sa mga pampublikong lugar.
Marami pang magagandang
programa ang inihahanda ng
kanilang pamunuan. Ang lahat
ng ito ay para sa kanilang mga
nasasakupan upang lalo pang
mapaglingkuran ng tapat ang
kanilang mga ka barangay.
Kaisa ang NLEX Corporation
sa hangaring pangkaunlaran
at pangkaligtasan ng Barangay
Dutung Amatas, saludo kami sa
inyo!!!

S

ikat
ang
Baler
sa
nagtataasan nitong alon
na umaabot hanggang 2.7
metro kaya’t nahihikayat ang
surfers mula sa ibat-ibang
panig ng mundo na bumisita
rito. Ang bayan ng Baler ang
capital ng Aurora province
na may layong halos 280km
sa Metro Manila.
Sa pagpasok ng tag-ulan
at panahon ng amihan, mas
nagiging mataas ang mga
alon dito kaya’t ang buwan ng
Setyembre hanggang Pebrero
ang kinikilalang surfing season
ng Baler.
Nadiskubre ang potensyal ng
lugar na ito taong 1979 nang
maging tampok ang Baler sa
American film na “Apocalypse
Now,” isang pelikula tungkol sa
Vietnam War. Naging parte ng
pelikula ang mga sundalo na
makikitang nagse-surf sa mga
alon ng Baler at ito ang nagbigay
ng ideya sa mga lokal na gawing
surfing haven ang Baler. Sinundan
pa ito ng surfing competition na

nilahukan ng local and foreign
surfers nang pumasok ang 90’s.
Mas umigting ang popularidad
ng Baler nang bumida ang lugar
sa 2008 Filipino film “Baler” na
umikot naman ang istorya sa Siege
of Baler noong 1898, hudyat ng
pagtatapos ng Spanish-American
War. Sa pelikula, mas napansin
ang mga dagat nito hindi lang
dahil sa matataas na alon kundi sa
malaparaiso nitong landscape na
tila laylayan ng buong pasipiko.
Sa kasalukuyan, marami nang
shops, schools at camps ang
matatagpuan sa mga tabing
dagat, partikular sa Sabang
Beach, na mayroong instructors at
affordable surf board rentals para
sa beginners at nais matutunan
ang water sport na surfing. Ang
advanced surfers ay maaaring
magrenta ng motorboat para maaccess ang magagandang spots
ng dagat na may pinakamalalaking
alon. Kadalasang pinupuntahan
ng mga batikang surfers ang
Cemento’s Reef, Charlie’s Point
at Linda’s Point kung saan mas

matatapang at challenging ang
mga hampas ng alon.
Malapit nang magsimula ang
perfect season para subukang
mag-surf. Prepare your bags,
carry your boards at makipaglaro
na sa alon ng Baler! Isama ang
barkada at pamilya para sa
jampacked na Northern escapade
via NLEX-SCTEX. Kung galing
ng Metro Manila, pumasok sa
NLEX-Balintawak at mag-exit sa
SCTEX-LaPaz, Tarlac hanggang
marating ang Cabanatuan City
Proper. Sundan ang Nueva EcijaCabanatuan Highway hanggang
marating ang Baler. Maaari ring
sumakay sa mga bus na may direct
at cut trips papuntang Baler. Ang
mga terminal na may biyaheng
Cabanatuan o direktang pa-Baler
ay matatagpuan sa EDSA-Pasay
Terminal at EDSA-Cubao Terminal.
Ang biyahe ay maaaring tumagal
ng 5-6 hours kung private vehicle
at 6-7hrs naman kung public
vehicle. Pwede ring ma-access
ang direksyon via Google Maps
at Waze app.
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