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LIFELINE SA IYONG BIYAHENG NLEX-SCTEX
Micah

Romy
CALVENTAS

A

no ang role ng Lifeline sa
iyong biyaheng expressway?
Lifeline 16-911 Medical, Inc. ang
Emergency Medical Services
(EMS) o ang one-call-away na
katuwang ng NLEX-SCTEX para
sa medical response at prehospital medical care upang
masiguro ang kaligtasan at
pagsagip sa buhay ng mga
motorista sa expressway.
Kada-araw, may mga traffic
incident ang naitatala at
nirerespondehan ng Lifeline
sa kahabaan ng NLEX-SCTEX.
Karamihan dito ay medical
incidents gaya ng pulikat, asthma
at pagkahilo. Sa kasalukuyan,

may medical ambulance (para sa
medical incidents) na naka-standby
sa Balintawak, San Fernando at
Dinalupihan. Extrication devices
naman (para sa trauma incidents
gaya ng collision) ang nasa sa Sta.
Rita, at Dolores. Nais maipabatid
ng Lifeline at ng NLEX-SCTEX na
ang medical response team ay
laging nandyan at mabilis sa oras
na kailanganin. Ang pasilidad,
equipment, medical staff at
serbisyo nito ay hindi lamang
sapat kundi may world-class na
kalidad upang tumugon sa mga
emergency sa daan-- mula sa
response hanggang admission sa
medical hospital ng mga pasyente.

Para sa kaalaman ng mga
motorista, ano nga ba ang mga
procedure na sinusunod ng
medical response team sa isang
road incident sa expressway? Una,
“assessment of the environment”
o pagsisiguro na ang lugar ng
insidente ay stable para sa
operasyon ng medical team.
Ikalawa, “assessment of the
patients” mula sa terminal cases
hanggang light cases ng injury.
Ang response time ay mahalaga
sa mga pagkakataon ng pagsagip
ng buhay kaya't masusing inaalam
kung sinu-sino ang kailangang
lapatan ng agarang atensyon, first
aid, at transport. Upang maiwasan

NLEX BALAGTAS

ang misinterpretation sa mga
procedure na ito, sinisiguro ng
Lifeline ang proper communication
sa awtoridad at mga pasyenteng
nasa insidente.
Karaniwang hamon sa ating
medical responders ang mga
mae-encounter sa daan. Tulad
ng inaccessibility ng emergency
lanes at disiplina ng iba pang
motorista. Hangad ng Lifeline
ang maayos na paglapat ng lunas
sa mga pasyente at mabilis na

paglipat nito sa medical facilities
kung kaya’t hinihikayat nila na
bigyang prayoridad ang mga
ambulansya sa daan. Para sa
kaligtasan naman ng iba pang
motorista, pinaaalalahanan ang
lahat na iwasan ang tailgating
sa mga ambulansya at laging
sumunod sa batas trapiko.
Para sa medical needs habang
nasa NLEX-SCTEX, maaaring
tumawag NLEX-SCTEX hotline
1-35000.

NORTHBOUND ENTRY,
Micah
AQUINO

BUKAS NA!
(MULA SA PAHINA 1)

(L-R) NLEX Corporation AVP for Government Relations Roberto Tañada,
DPWH Region III Director Roseller Tolentino, DOTr-TRB consultant Alberto Suansing,
DPWH Assistant Secretary Eugenio Pipo Jr., NLEX Corporation SVP for
Communication and Stakeholder Management Romulo Quimbo Jr.

(L-R) NLEX Corporation SVP for Communication and Stakeholder Management Atty. Romulo Quimbo Jr.,
VP for Project Management Fernando Autor, Balagtas Mayor Eladio Gonzales Jr., Tina Pancho representing
Bulacan 2nd District Representative Gavini “Apol” Pancho, NLEX Corporation President and
General Manager J. Luigi Bautista, DPWH Secretary Mark Villar, Bulacan Governor Daniel Fernando,
Guiguinto Mayor Ambrosio Cruz, and DOTr-TRB consultant Alberto Suansing

Pinangunahan ni DPWH
Secretary Mark Villar at mga
opisyal ng NLEX at Bulacan
ang inagurasyon ng nasabing
proyekto na nagbibigay ng
direktang access sa mga motorista
na magmumula sa Balagtas
Interchange patungong NLEX
northbound.
Ayon kay Villar, ang bagong
daan ay parte ng “Build Build
Build” program na layong maibsan
ang problema sa trapiko at
mapabuti ang accessibility ng
mga probinsya.
Inaasahang makatutulong din
ito na mapayabong ang kalakalan
at komersyo sa Bulacan na isa
sa mga major contributor sa
umuusbong na ekonomiya ng
Central Luzon.
Paliwanag naman ni NLEX
Corporation President and
General Manager Luigi Bautista,
ang Balagtas Northbound Entry
ay isang testamento ng mabisang
kooperasyon sa pagitan ng
pamahalaan at ng pribadong

sektor. Pinatutunayan rin ng
proyektong ito ang commitment
ng kumpanya na makatulong
sa pagdadala ng kaunlaran
sa kanayunan at gawing mas
maginhawa ang paglalakbay
ng publiko.
Libu-libong motorista ang
inaasahang magbebenepisyo sa
mas mabilis na biyaheng dulot
ng bagong rutang ito lalo na
para sa mga manggagaling sa
Balagtas, Guiguinto, Plaridel,
Bustos, Baliwag, Bulacan at mga
karatig-pook.

Ayon kay Villar, ang
bagong daan ay parte
ng “Build Build Build”
program na layong
maibsan ang problema
sa trapiko at mapabuti
ang accessibility ng mga
probinsya.

FEEDBACK

WORD HUNT

ni Airyn Gimeno

KARAMBOLA

TUMINGIN NANG DIRETSO.
I-CHECK ANG KALIWA’T KANAN.
LINAWAN ANG MGA MATA.
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Ang mga sumusunod ay mga dapat gawin para
sa ligtas na pagmamaneho tuwing umuulan
upang maiwasan ang mga aksidente. Hanapin
lamang ang mga salitang may guhit.

OODRIVE AT A SLOWER SPEED
OOKEEP YOUR DISTANCE
OOAVOID HEAVY BRAKING
OOKEEP BOTH HANDS ON THE WHEEL
OOKEEP WINDOWS FROM FOGGING UP
OOBEWARE OF HYDROPLANING
OOAVOID PUDDLES
OOENSURE WINDSHIELD WIPERS ARE IN WORKING ORDER
OOKEEP YOUR HEADLIGHTS ON
OO STAY AT HOME, IF YOU CAN

Santa
MALLARI

B

anggaan! Takot
ang
unang
naramdaman ng
mga motoristang nainvolve sa karambola
ng apat na sasakyan
sanhi ng isang bus.
Ngunit hindi sila
nagpatalo sa takot
sapagkat
alam
nilang hindi sila
mapapabayaan sa NLEX. At hindi
nga sila nagkamali dahil agad na
rumesponde sa kanila si Patrol
Officer J. Salonga. Matikas
man sa paningin, handog niya
ay maayos na serbisyo na sadyang
napakagaling! Mag-isa man si
Patrol Salonga, madali niyang
naipatabi ang apat na sasakyang
kasama sa insidente. Hindi lang
iyan, madali rin niyang napag-ayos
ang apat na sasakyang involved.
Sa tuwa ng mga motoristang
kanyang natulungan, binigyan
nila ng commendation si Patrol
Salonga. Ang kanyang ginawang
pagtulong ay sadyang Pak na Pak
mula sa kanyang mabilis na pag-

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

responde, pagpapatabi sa mga
ito sa ligtas na lugar at lalo na sa
mabilis na pagkakasundo ng mga
involve sa insidente. Pak na Pak
ang pagiging patrol mo Ma'am!
1,000,000 likes para po sa inyo!
Ipa-follow ka namin at ng lahat ng
mga handang tumulong sa kapwa
at sa mga motorista. Salamat Patrol
Salonga!
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BUHAY DRIVER

BIYAHENG TAGUMPAY NG MEGACEM
ni Jenna Angeles

Leigh Randall
KING-CRUZ

IISANG BANSA

N

agsimula ang 23 taong biyaheng
tagumpay ng Megacem, Inc. sa
lakas ng loob at iisang truck lamang.
Mula sa puhunang isang delivery
truck at iilang manggagawa, sinikap
ng mag-asawang Rodolfo at Amalia
Manuel na palaguin ang negosyong
pagdedeliver ng semento.
Ipinagmamalaki ng Megacem
ang legasiya ng kumpanya bilang
pagkakaroon ng pinakamalinis na
trucks sa industriya ng trucking sa
buong Luzon. Ang core business ng
Megacem ay distribusyon ng semento
sa Metro Manila at iba’t ibang bahagi
ng Luzon. Sa pag-andar ng panahon
ay pag-usad rin ng expansion ng
kumpanya at ngayon ay logistics na rin
ito ng FMCG products, flour at diesel
hauling. Ineexplore rin ng business
ang warehousing, bulk delivery,
hauling at fully integrated services. Sa
layong bigyan ng efficiency at mas hitech na approach ang organisasyon,
tinitingnan malaking posibilidad ng
business na ito ang pagdedeliver ng
mga produkto sa ibat’ibang panig
ng bansa.
Sa kasalukuyan, mayroon nang
300 trucks at 500-600 empleyado
ang Megacem, Inc. Mayroon na
itong opisina sa Visayas Avenue
sa Quezon City, sa Marikina City at
Norzagaray, Bulacan. Bukod pa rito,
on going na rin ang opersayon ng
concrete batching plant ng kumpanya
sa Taguig.
“We started from scratch,”
ayon kay Jett Manuel, Megacem
Managing Director, “isang bagay
na ipinagmamalaki ng kumpanya
naming ay ang pakikisama at pagaalaga nito sa mga empleyado.”
Bahagi ng hands on na pagpapatakbo
ng negosyo, personal na kinakausap
ng mga may-ari nito ang kanilang
mga empleyado lalo ang kanilang
mga driver. Sa katunayan, mayroong
programa katulad ng libreng haircut
at spiritual counseling para sa mga ito.
May staff house, kapilya at garden ring
nakalaan para sa mga empleyado.
Sinusuportahan at binibigyan nila
ng iba’t-ibang seminars at trainings
ang mga driver upang patuloy silang
mahasa sa kanilang propesyon at
lalong makapag tulung-tulong sa

“Naimbag nga bigat mula sa La
Union.”

“Mandaman ing sisig kekami.”
– DANIEL
PAMPANGA

– SANTY
LA UNION

“Napintas ti beach ijay La Union.
Mapankayo jay La Union!”

“Napintas idjay Tarlac.”
– LITO
TARLAC

pag-unlad di lamang ng kumpanya
kundi ng kabuhayan ng mga ito.
Naglungsad din ng scholarship
programs ang Megacem para sa
mga anak ng truck drivers upang
bigyang halaga ang edukasyon.
Naniniwala si Jett na ito, pagkatuto,
pambihirang dedikasyon at mata sa
mga makabagong ideya ang susi
upang bigyan ng pagpapahalaga
ng mga empleyado ang kanilang
hanapbuhay at ang kumpanya.
Kasabay nito, tintiyak din ng
Megacem Inc. na sumusunod sa safety
standards ang kanilang operasyon.
Nagsasagawa sila ng iba’t ibang
procedure ng preventive maintenance
upang mapanitili ang maayos na at

ligtas na byahe ng trucks. Ayon pa
kay Jett, binibigyang halaga ng
kumpanya ang kanilang mga kliyente
kaya’t ganun na lamang ang kanilang
pagtitiyak na mahusay ang serbisyong
dapat nilang matanggap.
Patunay ng kanilang pagpapanatili
ng kaligtasan at kaayusan sa
operasyon ay ang paggawad ng
pagkilala sa Megacem Inc. mula
sa NLEXcellence Safety Awards ng
NLEX Corporation. Iginawad sa sa
organisasyong ito ang parangal na
Company Operational Excellence
and Driver Professionalism taong
2014 at ang Excellence in Vehicle
Quality noong 2018.

“Mangangana sa Pangasinan.”
– JUN
PANGASINAN

Nagpintas jai ayan me.”
– CHARLIE
PANGASINAN

– JESUS
LA UNION

“Nanyaman pangaman kene
pamawga.”
– RONALD
BATAAN

“Naimbag nga aldaw yo amin nga
kakabsat agyaman tayo amin.”
– HARRIS
ISABELA

“Bali baliy dayat ed Pangasinan.”
– JEFF
PANGASINAN

“Napintas ditoy Ilocos adoti
mabalin nga pag pasyaran.”
– JOHN
ILOCOS SUR

I

naro taka sa Pangasinense, Kaluguran daka sa Kapampangan,
Ayayaten ka sa Ilokano, Anlabyen kata sa Sambali, Ashemek
taka sa Ibaloi o Mahal kita sa tagalog. Anumang klaseng wika
o salita, iisa lamang ang kahulugan lalo na kung galing sa
puso’t isipan ang bawat pagbigkas. Iba’t-ibang wika man ang
bumubuo sa Pilipinas, isa lang ang may kasiguraduhan, lahat
ng ito ay ginagamit upang magkaintindihan at magkaroon ng
maayos na komunikasyon ang bawat isa. Kaya naman naginterview ako ng ating mga mahal na motoristang bumibiyahe
sa NLEX kung saan nga ba ang kanilang probinsya sa
Norte at humiling sa kanila na magbigkas ng ilang kataga sa
kanilang sariling lenguahe upang maipagmalaki ang kanilang
pinaggalingang lugar.
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BUHAY DRIVER

BUHAY ANG BITBIT NI FRITZ
ni Airyn Gimeno

"

Sa trabahong ito, hindi
pwedeng nagmamaneho ka
lang. Hindi mo alam kung ano
ang madadatnan mo," ayon
kay Fritz Laurenz S. Dayrit,
isang 28 na taong gulang na
Medical Transport Officer na
taga Pampanga.
Ang pag-drive ng isang
ambulansya ay hindi ordinaryong
pagmamaneho lamang. May mga
nag-iisip na ito ay mapanganib na
trabaho. Ngunit hindi sa pamilya
ni Fritz, lalo sa kanyang asawang
nurse na lubos na nauunawaan ang
kanyang trabaho, ang sumagip
ng maraming buhay.
Dalawang taon ding naging
OFW si Fritz sa UAE bilang isang
skilled welder. Kaya’t ipinagtataka
ng ilan ang pagbabago sa kanyang
career.
Paano nga ba nagsimula sa
pagiging transport officer si
Fritz? Nag-ugat sa curiosity ang
pagsubok ni Fritz na pumasok
sa ganitong trabaho nang
mabalitaang nangangailangan
ng transport officer ang *Lifeline
16-911 Medical, Inc., ang
kumpanyang pinagtatrabahuhan
niya sa kasalukuyan. Pinalad siyang
makapasok dito at ngayon ay
dalawang taon na sa serbisyong
pagmamaneho ng ambulansya.
Sa kanyang paggampan ng
tungkulin ay natutunan ni Fritz
na ang bokasyong ito ay hindi
simpleng pagmamaneho lamang.
“Noong una, curious lang ako.
Tinatanong ko pa dati ang sarili

ko kung bakit ako nasa field na
ito… Ngayon, mas nagustuhan
ko na ang trabahong ito dahil
nakakasagip ako ng buhay…
fulfillment ‘yun” ayon pa kay Fritz.
Makikitaan si Fritz ng
determinasyon sa trabaho at
hangad niya lagi ang pagkatuto
at growth sa kanyang ginagawa.
Sa pananaw niya, ang lahat
ay maaaring matutunan. Sa
katunayan, nais niyang maging
isang skilled medical practitioner
kaya't masipag siyang umattend
ng seminars, trainings, monthly at
weekly drills upang maging ganap
na emergency medical staff.
Ang
pagmamaneho
ng
ambulansya
ay
parang
pakikipagbuno sa oras, buhay
ng pasyenteng sakay nito, at
hamon ng maraming sasakyang
kasabay sa daan. Kaya’t bilang
transport officer, binibigyang-diin
niya na hindi dapat abusuhin ang
pribilehiyo ng pagpapatakbo ng
ambulansya.
Kung tatanungin si Fritz ng
mga tip para sa mga kapwa
driver, ang mga susi sa ligtas
na pagmamaneho ay pagiging
mentally alert, pagkakaroon ng
disiplina, pagsunod sa road signs/
batas trapiko at pagiging aware
sa presensya ng mga kapwa
motorista.
*Ang Lifeline ay partner ng NLEX-SCTEX
sa pagtugon sa emergency medical situations
sa expressway.

Warren
CELESTINO

K

NLEX-SCTEX PATROL VEHICLES

agaya ng panahon, ang
pamunuan
ng
NLEX
Corporation ay sumasabay sa
mga pagbabagong nararapat
upang makasabay sa mabilis na
pagbabago.
Isa sa mga bagong innovation ng
aming pamunuan ay ang pagkakabit
ng dashboard cameras sa lahat ng
mga patrol vehicle na umiikot na
handang tumulong at magpanatili
ng kaayusan sa kahabaan ng ating
expressway. Malaking tulong ang
mga bagong camera na ito upang
kasabay na makita ng Traffic Control
Center sa Balintawak ang live na
nangyayari sa kalsada.
Ang bawat patrol vehicle ay
may mga camera na nakakabit
sa unahan at likod nito upang
makita ang bawat kaganapan
sa kalsada maging ito man ay
simpleng vehicular breakdown
(nasiraan) hanggang sa panghuhuli
ng mga motoristang lumalabag
sa batas trapiko. Kaya’t bukod sa
body worn camera na suot-suot
ng bawat patrol officer ng NLEX

at SCTEX, ang dashboard cameras
na naka-install sa patrol vehicles ay
malaking tulong dahil ito ay nakalive streaming. Ang ibig sabihin,
bukod sa ito ay recorded, ito rin ay
kasabay na napapanood at naririnig
sa Traffic Control Center ng NLEX
o ng SCTEX. Isa itong paraan
upang mabigyan ng mabilisang
tulong ang mga motorista. Kung
kinakailangan din ng karagdagang
patrol, ambulansya, tow trucks o
crane upang maitabi ang mga
sasakyang naaksidente, ito ay
agaran ding matutugunan dahil
nakikita at naa-assess ang sitwasyon
sa site sa pamamagitan ng pagview sa mga camera.
Magagamit din ang mga ito
pagdating sa pag-apprehend o
panghuhuli ng mga patrol officer
sa mga lumalabag sa batas
trapiko dahil ito ay magsisilbing
malinaw na ebidensya. Ang mga
apprehension na ito ay ginagawa
upang mapanatili ang kaayusan sa
kalsada at kaligtasan ng bawat isang
motoristang dumaraan sa NLEX

at SCTEX.
Noon, may mga viral video
tayong nakikita sa YouTube at
Facebook ng mga apprehesion na
nauuwi sa mainitang pagtatalo ng
mga motorista at apprehending
officer lalo na sa Metro Manila.
Nawa ay di na ito mangyari, para
sa mga nagmamaneho, palagi
tayong sumunod sa batas trapiko
at maging magalang. Gayundin
naman sa mga nanghuhuling
officers di lamang sa loob ng NLEX
at SCTEX ngunit maging sa labas
ng expressways, sana ay lagi rin
tayong maging magalang sa lahat
ng oras. Maging responsable sana
ang bawat panig may camera mang
nakatutok sa atin o wala.
Makakaasa naman kayo na sa
NLEX at SCTEX, ang lahat ng
kuha sa mga body worn camera
ng mga Patrol Officer at dash
cameras ng mga patrol vehicles
ay gagamitin lamang sa pagtulong
sa ating mga motorista at para sa
legal na proceedings lamang kung
kinakailangan.

Jericho
MERCADO

ABANDONADO

U

miwas sa abala at aberya.
Huwag basta-bastang iiwan
ang inyong sasakyan saan mang
parte ng NLEX-SCTEX.
Ang mga iniwan o inabandonang
sasakyan ay maaaring hatakin o
i-tow papunta sa mga NLEX-SCTEX
storage facility kapag nakitaan ng
sira o aberya sa makina o alin mang
parte ng sasakyan na pumipigil
para makatakbo ito nang maayos
at ligtas. Babatakin ito upang dalhin
sa ligtas na lugar at upang hindi na
rin pagmulan ng aksidente.
Ang mga sasakyang iniwan
na walang palatandaan na ito
ay nasiraan o nagkaroon ng
aberya ay itinatawag sa pulis na
nakakasakop sa lugar o sa PNP
Highway Patrol Unit/HPG upang
siyasatin nang mabuti kung ito ay
ginamit sa krimen o may record

na (hot car). Dito na papasok ang
PNP K-9 unit/Explosives Ordinance
Division upang masiguro na walang
pampasabog o anumang di kanaisnais na bagay sa loob ng sasakyan,
kasama na ang droga at mga illegal
na armas bago i-proseso ng PNP
SOCO o Scene of the Crime
Operatives/Forensics Team. Ang
sasakyan ay dadalhin sa impounding
ng kapulisan para sa kustodiya at
masusi pang imbestigasyon.
Mahalagang paalala po ito sa
ating mga motorista. Kapag nagkaaberya ang sasakyan o tumirik at
hindi na maaaring umandar, maaari
kayong tumawag sa NLEX HOTLINE
1-35000 o mag-iwan ng pribadong
mensahe sa NLEX Facebook
account @NLEXexpressways.
Ingat po.

KALIGTASAN SA DAAN

7 8 DASHBOARD CAMERA NG

KALIGTASAN SA DAAN

ROLE NG VEHICLE MAINTENANCE SA
KALIGTASAN SA DAAN, AYON KAY ENGINEER!
ni Airyn Gimeno

NLEX BARANGAY LEADERS KALIGTASAN SA DAAN

KALSADA TOUR
L

S

i
Engineer
Godfredo
Kimayong,
licensed
Mechanical Engineer, ay 16taon na sa serbisyo bilang
maintenance manager sa Viron
Transit, isang bus company na
may biyaheng Metro ManilaIlocos Region. Lubos na
ipinagmamalaki ni Engineer
Kimayong at ng Viron ang
kalidad ng kanilang maintenance
procedures. Sa loob ng isang
buong biyahe ng Viron bus, anim
na ulit itong sinusuri. Sa aming
panayam sa inhinyero, ibinahagi
niya ang ethics sa pagpapanatili
ng kaligtasan sa daan.
Ayon kay Engr. Kimayong o
“EK”, nagsisimula ang ligtas na
biyahe sa preventive measures.
Mas mainam ang mahusay na
maintenance ng sasakyan kaysa
sa pag-repair ng mga damage
nito. Bahagi ng preventive
maintenance ang pag-obliga na
ang mga sasakyan ay araw-araw
na sinusuri upang masiguro ang
maayos na takbo ng mga ito.
May tatlong hakbang upang
masigurong naisasagawa ang
preventive maintenance:
1. Assessment/InterviewingAng assessment ay SOP kung
saan isinasagawa ang check up
ng mga piyesa ng sasakyan upang
malaman kung ang bawat parte
nito ay maayos na gumagana.
Ang interviewing ay isinasagawa
kasunod ng mga report na
natatanggap mula sa mga driver
ukol sa kahit anong mapansing
kakaiba sa kani-kanilang mga
sasakyan.
2. Test driving-Ginagawa ang
test driving upang ma-locate at

ma-indentify ang mga parteng
nangangailangan ng karampatang
atensyon.
3. Action-Isinasagawa ang mga
procedure ng maintenance at
pangungumpuni upang maisaayos
at mapalitan ang mga parteng
may sirang piyesa.
Dagdag ni EK, bukod
sa
preventive
measures,
napagtitibay ang kaligtasan
sa daan sa pamamagitan ng
periodic maintenance ng mga
sasakyan. Ito ang systematic o
time-based monitoring ng mga
piyesa at ng mismong sasakyan.
Ang mga piyesa ay may mileage
at kailangang palitan sa takdang
panahon, may sira man o wala.
Iwasan ang mga substandard
na piyesa upang masiguro ang
kalidad ng mga ito, ayon sa kanya.
Sa quality maintenance, ang
tatlong pangunahing piyesang
nangangailangan ng ibayong
pagsusuri ay mga gulong, brake/
brakelining, at steering wheel. Ang
tatlong ito, ayon sa inhinyero, ang
nagdudulot ng malalang insidente
sa daan at naglalagay sa mga
pasahero sa tiyak na panganib
kung hindi maayos ang kondisyon
ng sa biyahe.
Kung tatanungin si Engr.
Kimayong sa gampanin ng
maintenance ng sasakyan,
lubos itong mahalaga kung
iisipin ang kaligtasan sa daan.
Hindi dapat isawalang bahala
ang mga sasakyang ibinibiyahe
nang hindi nasusuri. Importante
ito dahil buhay ng driver at mga
pasahero nito ang nakasalalay. Ika
niya, “Dapat siguruhing safe ang
sasakyan bago ilakbay sa daan.“

HAZARD
LIGHTS

ima sa host communities
ng NLEX ang nakiisa sa
KalSaDa tour na isinagawa
ng NLEX Corporation bilang
bahagi ng kanilang Road Safety
Program. Ang mga barangay
na lumahok ay Brgy. 1, 2 and
161 ng Caloocan City; Brgy.
Unang Sigaw ng Quezon City
at Brgy. Marulas ng Valenzuela
City. Animnapung miyembro
ng nasabing mga barangay na
binubuo ng Punong Barangay,
mga leader at kawani ang
dumalo sa nasabing tour.
Layunin ng KalSaDa Tour na
maipakita sa mga barangay
leader ang actual operation ng
NLEX at SCTEX, makapagbigay
ng karagdagang kaalaman sa
mga proseso at traffic rules and
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regulations na ini-implement
sa mga nasabing expressway.
Kasama rin ang pagpapakita ng
mga pasilidad at safety features
ng NLEX at SCTEX upang mas
ma-appreciate ng grupo ang mga
bagay na itinuro sa KalSada Road
Safety Orientation na isinagawa sa
kanilang barangay. Isa rin itong
oportunidad upang malaman ng
mga host barangay ang iba’t-ibang
proyekto ng NLEX at SCTEX upang
mas mapabuti pa ang serbisyo
para sa mga stakeholder nito.
Ayon sa participants ng KalSaDa
tour, mas naintindihan at nakita
nila ang kahalagahan ng mga
kampanya ng NLEX Corporation
patungkol sa kaligtasan at mga
batas na ipinatutupad sa loob ng
NLEX at SCTEX.
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BARANGAY STA. CRUZ:

GRANDSLAM SA KALIGTASAN

ng kahandaan sa sakuna
at aksidente ay isa sa
pinakamahalagang bagay na
dapat bigyang prayoridad
ng isang komunidad at mga
barangay. Ang mga volunteer,
tanod at opisyal ng isang
barangay ang unang nagreresponde at tumutulong tuwing
may sakuna at kalamidad na
dumarating. Kaya ang Brgy.
Sta. Cruz, Guiguinto, Bulacan sa
pamumuno ni Punong Barangay
Emmanuel S. Joson, ay bumuo
ng team mula sa mga volunteer
na magre-responde sa panahon
ng sakuha at kalamidad.
Bumuo si Kapitan Emmanuel
S. Joson ng isang Fire Brigade
Team na kinabibilangan ng mga
makikisig na volunteers mula sa
mga tanod, barangay leaders at
non-government organization
sa kanilang barangay. Ang mga
napiling miyembro, may edad 25
to 45 years old, ay sumailalim sa
isang intensive training program
na binubuo ng 5 sangay:
1. Communication Unit
2. Security and Traffic Unit
3. Evacuation Unit
4. Medical and First Aid Unit
5. Search and Rescue Unit

Malaking halaga ang kinailangan
para sa intensive training program
ng 20 miyembro na sumailalim sa
tuluy-tuloy na pagsasanay. Dahil
sa financial na pangangailangan,
naisipan ni Kap Joson na mag solicit
sa local government, mga taong
gustong tumulong sa kanilang
barangay at kanyang barkada
noong high school upang mapunan
ang malaking halaga ng training
at pangunahing kagamitan.
Noong 2017, lumahok ang
Barangay Sta. Cruz sa Provincial
Regional Fire Drill Competition
ng Bulacan na ginanap sa Malolos
Bulacan kung saan sila ang
tinanghal na overall champion.

Dahil sa pagkapanalong ito ay
lalo pang na-inspire ang mga
miyembro na paghusayan ang
kanilang intensive training. Kahit
gutom at pagod ay patuloy pa
rin ang kanilang pagsasanay.
Nagbunga naman ito dahil sila
pa rin ang tinanghal na Champion
noong 2018 at pati ngayong 2019.
Umabot pa sa national level ang
kanilang Brigada kung saan sila ay
napalaban sa mas mataas na antas
ng kompetisyon. Ayon kay Kap
Joson, “kung naghanda kami ay
mas pinaghandaan din ng ibang
koponan dahil sa ginastusan sila sa
gamit, uniporme at iba pa.” Di man
nila naabot ang panalo sa National
Competition Level, masaya ang
Brgy. Sta. Cruz, Guiguinto, Bulacan
sa karanasan, hamon, pagkakaisa

at aral na kanilang natutunan.
Ang mensahe ni Kap Emmanuel
S. Joson … “Ang kaligtasan sa
komunidad ang isang dapat
binibigyan ng prayoridad ng mga
namumuno. Dapat ding bigyang
halaga ang suporta sa volunteer
teams sa lahat ng bagay na
kinakailangan nila upang makamit
ang hangarin sa kaligtasan.”
Kahanga-hanga ang Barangay
Sta. Cruz sa kanilang pagpapakita
ng determinasyon at sa kanilang
pagpupursigi upang maitaguyod
ang kanilang adhikain na maging
laging handa sa panahon ng sakuna
o kalamidad. Isang pagpapatunay
na kung sama-sama at nagkakaisa
ay magiging matagumpay sa
anumang proyekto at hangarin.
Saludo kami sa Barangay Sta. Cruz.

ISANG KAWAY SA KAWAYANG
PARAISO NG LUBAO!
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lam mo ba na bukod sa
praktikalidad ng kawayan
bilang pinagkukunan ng
kabuhayan,
pagkain
at
shelter, isa na rin itong
tourist destination sa Lubao,
Pampanga? Sama na sa
Biyaheng Norte at sumabay
sa kaway ng daan-daang
matatayog na kawayan!
Kakatwa ang simula ng parkeng
ito. Taong 2010, layon lamang
noon ng lokal na pamahalaan
ng Lubao na solusyunan ang
nagbabadyang erosyon ng
lupa sa ilog ng Gumain. Kaya’t
sinimulan ang proyekto ng
bultuhang pagtatanim ng kawayan
sa riverbank na makakatulong
nang malaki upang maiwasan
ang pagguho ng lupa. Kalaunan,
ang proyektong ito ay naging
kapaki-pakinabang sa kabuhayan
ng mga taga Lubao. Ang noo’y
solusyon lamang sa suliranin
ng komunidad ay naging isang
malagong industriya. Ginagamit
ang mga kawayan sa produksyon

ng alternatibong lumber upang
makalikha ng produktong ecofriendly tulad ng bamboo furniture,
bamboo flooring at handicrafts.
Paglipas ng higit anim na taong
pagiging source ng komersyo,
ang kawayanan sa Lubao ay
nakaakit na rin sa mata ng mga
turista. Kaya’t binuksan ang
Lubao Bamboo Hub sa publiko
bilang isang parke. Sa kamanghamanghang pagkakaayos ng anim
na ektaryang bamboo hub,
maihahambing ang lugar sa hilehilerang natural canopy na malaenchanted forest ang hitsura kung
saan ang mga turista ay malayang
makakapamasyal sa malililim na
pathways, makapamisikleta sa bike
lanes, at makapag-picnic sa mga
natural nitong silong. Bukod sa
mga ito, maaari ring mag-enjoy sa
malawak na playground, bamboo
hammock relaxation, picture
friendly spots ng buong parke,
fish spa, massage services at boat
tour sa tabing lawa.
Nais ng munisipalidad ng Lubao

na pag ibayuhin ang pagsasaayos
ng lugar na ito mula sa daan-daang
kawayan patungo sa libu-libong
bilang. Mula sa anim na ektarya
patungo sa 30 pang ektarya.
Bukod sa income at turismo,
layon ng mga tagapangasiwa
ng lugar na ito na maipahatid
ang kahalagahan environmental
awareness sa banta ng climate
change sa mga bumibisita rito.
Ang bamboo hub ay patuloy
sa pagiging developed natural
park. Bukas ito sa lahat upang
sa pagdausan ng selebrasyon,
gathering at assembly bilang venue
sa budget-friendly entrance at
environmental fees na hindi tataas
ng P100.00. Kaya’t planuhin na
ang susunod na biyahe pa-Norte!
Madali lamang itong puntahan
via NLEX San Fernando Exit o
SCTEX Dinalupihan Exit. Dumaan
sa Jose Abad Santos hanggang
marating ang Sta. Catalina sa
bayan ng Lubao upang maranasan
ang relaxing getaway ng Lubao
Bamboo Hub and Eco-park!
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