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NLEX DRIVE & DINE
PARA SA INYO

NLEX CONNECTOR

ni Jenny Chico

TA R G E T TA P U S I N S A 2 0 2 1

D

alawang taon mula ngayon,
inaasahang mas magaan
na ang daloy ng trapiko sa
kalakhang Maynila dahil sa
itinatayong NLEX Connector,
ang 8-kilometrong elevated
expressway na mag-uugnay sa
north at south Luzon.
kabuuang istorya sa pahina 3

NEW CALOOCAN INTERCHANGE

M

arahil sa inyong pagluwas
patungong Kamaynilaan
ay mapapalingon kayo habang
dumadaan sa kahabaan ng
Valenzuela dahil sa isang malaki
at kakaibang simbolo ng NLEX
Drive&Dine.
Ang NLEX Drive&Dine ay isa sa
bagong serbisyo na inihahandog ng
NLEX Ventures Corporation (NVC).
Sa pasilidad na ito ay matatagpuan
ninyo ang iba’t-ibang kainan o

restawran na mapupuntahan.
Siguradong makakapili kayo ng
gusto ninyong kainan na naaayon
sa inyong panlasa. International
man o local, meron dito.
Hanap ba ninyo ang iba’t ibang
uri ng burgers? Kung gayon ay
tumungo na dito. Meron ding
kapihan, milk tea, at dessert
stations na matatagpuan sa loob
ng Rest and Refuel area na ito.
Ang NLEX Drive&Dine din

ay may mga pasilidad kagaya
ng lactation room, para sa
ating mga “breastfeeding
mothers.” Minarapat ng NVC
at NLEX na maglaan ng malinis
at kumportableng lugar para sa
mga ina.
Naitampok din sa social
media ang kakaibang simbolo na
matatagpuan sa NLEX Drive&Dine:
ito ay pagkakaroon ng gender
neutral bathrooms.

TAOS
PUSONG
SERBISYO
Masayang nagbibiyahe sa
kahabaan ng NLEX-SCTEX si Sir
Ver at kanyang mag-ina nang
biglang sumabog ang kanilang
gulong. Naku po! Dug! Dug! Dug!
Tunog na nagmumula sa sumabog
na gulong habang pinipilit itabi
ang sasakyan sa emergency lane.
Ang saya ay napalitan ng kaba
at takot habang pinipilit nila itong
maitabi. Subalit hindi nagtagal ang
takot at kaba sapagkat ngumiti ang
swerte sa kanila nang dumating sina
Patrol Crew E. Segundo at Security
Guard Landayan. Hay!!! Salamat at
may dumating na saklolo. Mabilis pa
sa alas kwatrong tinulungan sila ng
ating dalawang kasamahan. Inassist
sila ng walang pag-aalinlangan kaya
mabilis ding natapos ang pagpapalit
ng sumabog na gulong.
Isang malaking pasasalamat ang
ipinararating nila Sir Ver at kanyang
mag-ina kina Patrol Segundo at SG
Landayan sa kanilang taos pusong
serbisyo, service at no cost. Isa
na namang motorista ang ating
natulungan at nabigyang kasiyahan.
Salamat sa inyo!

Santa
MALLARI
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BALITANG NLEX-SCTEX

ni Micah Aquino

T

uloy sa pag-arangkada ang
konstruksyon ng NLEX Harbor
Link Segment 10 C3-R10 Section
na magsisilbing alternatibong ruta
patungong Manila Port.
Kasama sa “Build Build Build”
program ng pamahalaan ang nasabing
proyekto na inaasahang makatutulong
na maibsan ang lumalalang bigat ng
daloy ng trapiko sa Metro Manila.
Tinatayang 30,000 na sasakyan ang
daraan dito sa oras na maging fully
operational.
May habang 2.6 kilometro,
binabaybay ng elevated expressway
ang C3 Road sa Caloocan City
hanggang Radial Road 10 sa Navotas

IMPROVEMENT NG EASYTRIP RFID
Micah
AQUINO

TECHNOLOGY SA NLEX-SCTEX

City. Karugtong ito ng naunang
binuksan na 5.65 kilometrong NLEX
Harbor Link Segment 10 mula
Karuhatan, Valenzuela papuntang
C3 Road na kalaunan ay magiging
New Caloocan Interchange.
Nasa 50 porsiyento na ang progreso
ng konstruksyon. Sa katunayan,
matatanaw na ang mga naitayong
girder at mga rampa sa Dagat-Dagatan
at Navotas. Nagpapatuloy din ang
pagtatayo ng mga poste sa bahagi
ng C3 Bridge.
Mas mabilis na biyahe mula NLEX
patungong port area at vice versa ang
idudulot ng bagong kalsadang ito
lalo na para sa trucking at logistics

sector na naghahatid ng iba’t ibang
produkto sa mga probinsya sa Gitna
at Hilagang Luzon.
Makakatipid din sa vehicle operating
costs ang mga transport and logistics
company dahil mababawasan na ang
oras ng biyahe ng kanilang mga
delivery truck.
Bukod dito, magiging alternatibong
daan ang NLEX Harbor Link C3R10 Section para sa mga motorista
na manggagaling sa mga lugar sa
norte, Valenzuela City at Quezon City
papuntang Maynila.
Malaki rin ang maitutulong ng
elevated expressway sa pag-unlad ng
mga komunidad na madaraanan nito.

NLEX CONNECTOR

TARGET TAPUSIN SA 2021

(MULA SA PAHINA 1)

ni Micah Aquino
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TUMINGIN NANG DIRETSO.
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LINAWAN ANG MGA MATA.
ni Airyn Gimeno
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Agannad! Asikasom! Mingat! Ingat!

P

atuloy na pinapabuti ng
NLEX Corporation at Easytrip
Services Corporation ang sistema
ng electronic toll collection sa
NLEX-SCTEX kaya naman inilatag
nito ang iba’t ibang proyekto
para mapahusay ang RFID
technology na makatutulong
sa mabilis na biyahe ng mga
motorista.
Kabilang sa mga isinaayos ay
ang paglalagay ng dagdag na

11 exclusive RFID lane sa NLEX,
anim dito ang nasa Bocaue at lima
naman sa Balintawak.
Upang mas maging convenient
para sa customer, nagtalaga na rin
ng tig-isang RFID reloading lane
sa Balintawak at Bocaue para sa
Class 1 o light vehicles, mula 5:00
ng umaga hanggang 9:00 ng gabi.
Ang ilang RFID antenna/sensor
na kalimitang nagkakaroon ng isyu
ay sumailalim na sa realignment

habang kasalukuyang isinasaayos
ang pwesto ng mga sensor para
agad na ma-detect ang RFID sticker
ng mga sasakyan.
Ayon sa pamunuan, kinikilala ng
NLEX Corporation ang mahalagang
papel ng digital technology upang
iangat ang customer experience
at ibigay sa publiko ang mabilis
at maginhawang electronic
transaction sa expressway.

Kamakailan
lamang
ay
pinangunahan nina Public Works
and Highways Secretary Mark Villar
at NLEX Corporation President and
General Manager Luigi Bautista ang
inspeksyon ng nasabing expressway
na babagtas mula sa New Caloocan
Interchange sa C3 Road, Caloocan
City hanggang PUP Sta. Mesa,
Maynila at kokonekta sa Skyway
Stage 3.
Pormal na ring iginawad sa D.M.
Consunji Inc. ang main works contract
para sa unang bahagi ng proyekto
mula Grace Park, Caloocan City
patungong Espana St., Sampaloc,
Manila. Nilagdaan ang right-of-way
sharing agreement sa pagitan ng
DPWH, NLEX, at Philippine National
Railways (PNR) dahil daraan ang NLEX
Connector sa ibabaw ng linya ng
PNR.
Ayon kay Secretary Villar, puspusan
na ang pagsasaayos ng right-of-way
ng proyekto upang mapabilis ang

traffic solution na ito.
Tinatayang nasa 35,000 na
motorista bawat araw ang inaasahang
daraan 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.
Ang NLEX Connector ay
magkakaroon ng dalawang
interchange na matatagpuan sa
C3 Road / 5th Avenue, Caloocan
at España Avenue, Maynila.
Mapapabilis nito ang biyahe sa
pagitan ng NLEX at SLEX mula sa
kasalukuyang dalawang oras ay
magiging 20 minuto na lamang.
Mapapadali rin nito ang airport
transfers mula NAIA papuntang Clark
International Airport. Inaasahan din
na magdudulot ito ng pag-unlad sa
mga lungsod ng Maynila, Caloocan,
Malabon, at Navotas.

STOPOVER

NLEX HARBOR LINK SEGMENT 10 C3-R10 SECTION

Sa ating travel adventures, karaniwang tourist attractions, food trip at cultural
traditions ang nasa bucket list natin na gustong ma-experience. Narito
pa ang isang challenging pero masayang trip para sa mas makahulugang
immersion sa bawat lugat na ating binibisita! Ano pa nga ba? Ang alamin
ang mga wika at dayalekto ng mga lokal sa iba’t ibang
travel destinations! Mahalaga ito upang maunawaan
natin ang isa’t isa sa kabila ng pagkakaiba-iba!
Hanapin ang mga sumusunod na wika na karaniwang
sinasalita sa mga probinsya sa Norte:
OO IBANAG

OO SAMBAL

OO TAGALOG

OO IBALOI

OO KAPAMPANGAN

OO KANKANAEY

OO ILOCANO

OO TINGGIAN
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ANO ANG PINAKAAASAM MONG
KAININ SA DARATING NA PASKO?

M

alamig na ang simoy
ng hangin. Hudyat
na nga na nalalapit na
ang kapaskuhan. Iba
talaga ang pasko sa Pinas,
bukod sa napakasaya na
nagbibigayan ang lahat,
hindi mawawala ang
pagkain sa usapan. Marami
sa ating mga mahal na OFW
o kamag-anak abroad ang
pinapangarap na makauwi
sa Buwan ng Disyembre
upang masaksihan ang
iba’t ibang nakaugaliang
pagdiriwang ng pasko sa
Pinas. Hindi mawawala

ang simbang gabi na
kung saan pagkatapos
ng pagsimba ay nakakalat
na ang napakadaming
nagtitinda ng bibingka
at puto bumbong na
napakasarap ipareha sa
mainit na tsokolate.
Nasasabik ka na ba sa
ihahanda mo ngayong
pasko? Ano kaya ang
masasabi ng ating mga
motoristang bumibiyahe
sa NLEX kung ano ang
pinakaaasam-asam nilang
kainin ngayong darating
na kapaskuhan?

TAGUMPAY NG AQUAIR CARGO MOVERS CORPORATION

ni Jenna Angeles

N
“Chooks to go ang gusto kong
kainin kase masarap yung manok
kahit walang sauce.”

“Lechon ang no.1 kong gustong
kainin ngayong darating na
kapaskuhan.”

– ALEX

– MAC
“Ham! Masarap talaga itong
kainin, napapanahon ngayong
kapaskuhan”
– GLEN

“Madalang na ihanda ang lechon,
para lamang sa espesyal na
okasyon.”

“Spaghetti naman ang gusto ko
kase pampahaba ito ng buhay.”

– JONEL

“Spaghetti at salad ang madalas
naming handa kapag kapaskuhan
kaya yun ang namimiss ko ng
kainin.”

“Hamon! Yun kase ang handa
namin kapag pasko.”
– DANNY

– PUTI

“Ang gusto ko ay bibingka,
nagpapalagkit kase ito ng
pagsasama naming pamilya.”
– JOSE

– JOJO
“Lechon! Masarap kasi talaga
pero ingat lang sa high blood!”
– ALEX

“Hamon ang gusto ko. Madalang
kase itong mabili at makain,
madalas pag panahon lang ng
kapaskuhan.”
– JOEY

agmula sa salitang aqua o
tubig at air o hangin ang
pangalan ng kumpanyang Aquair
Cargo Movers Corporation dahil
ang mga kargo nila ay nagmumula
sa air at sea freight, ayon kay Mr.
Virgilio “Ver” Haber, Presidente
ng Aquair. Dinagdag pa niya na ito
rin ay dahil Aquarius ang zodiac
sign ng kanyang asawa na si Mrs.
Danila Haber.
Si Ver ay mula sa bayan ng Sta.
Lucia, Ilocos Sur. Ang kanyang
ama ay magsasaka at ito ang
nagtaguyod sa kanilang tatlong
magkakapatid upang mabigyan
ng magandang edukasyon. Simula
pagkabata, nangarap si Ver na
maging matagumpay kaya siya
ay nagsumikap upang makatapos
ng pag-aaral. Nagtapos siya
ng vocational course na autodiesel mechanic sa Urdaneta,
Pangasinan. Lumuwas ng Maynila
upang mamasukan sa isang
trucking company. Natanggap
siya bilang mekaniko at hindi rin
nagtagal napromote siya bilang
shop supervisor hanggang siya
na ang naging head ng trucking
services. Upang madagdagan pa
ang kanyang kaalaman pinagsabay
niya ang pagtatrabaho at pag-aaral.
Kumuha siya ng kursong Bachelor of
Science in Mechanical Engineering
sa Technological Institute of the
Philippines.
Dahil sa patuloy pa rin ang
hangarin ni Ver na magtagumpay,
sinubukan niyang mamasukan sa
Saudi Arabia bilang mekaniko.
Pinagbuti niya ang kanyang

trabaho at dahil sa kanyang
malawak na kaalaman sa sasakyan
ay muli siyang na-promote bilang
maintenance head. Nagsimula
siyang mag-maintain ng sampung
truck sa isang kumpanya sa Saudi
Arabia. Pagkalipas ng sampung
taon, kasabay nang pag-unlad
ng kumpanya, umabot sa halos
dalawang libong truck ang kanyang
mine-maintain. Dito na nagbukas
ang kanyang isip na kung nagawa
niya ang mga ito sa kanyang
pinapasukang kumpanya, bakit hindi
niya subukang umuwi ng Pilipinas
at doon magtayo ng isang trucking
services.
Pagbalik niya ng bansa taong
2002, bumili siya ng isang truck
at siya mismo ang naging driver
nito. Ninais niyang masubukan ang
magbiyahe sa iba’t ibang lugar sa
Luzon upang malaman niya ang
tama o mali sa kalsada, matutong
makisalamuha sa kapwa driver at
malaman ang konsumo ng gasolina
sa kanyang bawat biyahe.
Sa kasalukuyan, umabot na sa
tatlumpu’t limang truck at mga
chasis ang kanyang naipupundar.
Pinagtulungan nila ng kanyang
asawa at mga anak na mapalago ang
kanilang negosyo upang makatulong
din sa kapwa. Sa katunayan, ang
kanyang mga empleyado, lalunglalo na ang mga driver ay itinuturing
niya na parang kapamilya. Sila ay
nabibigyan ng magandang sahod
at incentives. Mayroon din silang
programa na makakatanggap
sila ng bigas kapag nakamit nila
ang binigay na target na biyahe.

Dagdag pa sa programa nila ay ang
“Kamustahan,” dito nakakapagsabi
sa kanila ang kanilang mga driver ng
mga saloobin nila mapa-personal
man o trabaho ito.
“Para sa mga taong nangangarap
ng tagumpay, kailangang mayroon
silang pananampalataya, tiyaga,
at talento. Dapat din ay masipag,
marunong makinig at makipag-usap
sa kapwa,” ayon kay Ver.
Ang Aquair ay patuloy sa
pagbibigay ng kalidad na serbisyo
at pagpapahalaga sa kanilang mga
empleyado. Katunayan, ang kanilang
serbisyo ngayon ay umaabot na sa
iba’t ibang panig ng Luzon.
Ilan lang ito sa mga dahilan kaya
ang Aquair Cargo Movers Corp ay
nagawaran ng NLEX Corporation
ng NLEXcellence Safety Award
para sa Vehicle Quality category
noong 2018.

BUHAY DRIVER

NOVELITO “BALONG” SAMBRANO JR.:

NAGBIBIGAY NG
MAHUSAY AT LIGTAS
NA PAGLALAKBAY
ni Jenna Angeles

“Masaya ako sa pagiging bus
driver,” ito ang unang nasambit ni
Novelito “Balong” Sambrano, bus
driver ng Coda Lines Corporation.
Paliwanag niya, ito ang trabaho na
bumuhay at patuloy na bumubuhay
sa kaniyang pamilya. Dahil dito ay
nakapagpundar siya ng sariling
bahay, motorsiklo at napapag-aral
niya ang kaniyang mga anak.
Si Balong, bilang empleyado
ng Coda Lines Corporation, ay
nagbibigay ng mahusay at ligtas
na paglalakbay sa Sagada, Mountain
Province, isang sikat na bayan na
dinarayo ng mga turista mapa-local
man o foreign. Higit sa dalawang
dekada na siyang nagda-drive ng
bus. Ito ang pangunahing sumuporta
sa pangangailangan niya at sa
kaniyang pamilya.
Hindi tapos ng pag-aaral si
Balong kaya ganun na lamang
kalaki ang kanyang pasasalamat
dahil sa kabila nito ay naitaguyod
niya ang kanyang pamilya. Gaya
rin ng ibang tao, nangarap ng
magandang buhay si Balong kaya
namasukan siya bilang truck driver
sa ibang bansa taong 2013. Ngunit
ng matapos ang dalawang taong
kontrata dito, ninais niyang bumalik
sa pagmamaneho sa Coda Lines
Corporation. Dito niya ginustong

bumalik dahil sa pagturing sa kaniya
ng mga may-ari nito na parang
miyembro ng kanilang pamilya.
Mahirap at hindi biro ang
pagmamaneho ng bus patungong
Sagada, dapat focus lamang sa
daan upang ligtas ang pagbiyahe.
Kaya naman tinitiyak ni Balong na
nasa magandang kundisyon ang
kanyang katawan bago magsimula
ang bawat biyahe. Natutulog daw
siya ng sapat para may gana at lakas
para gawin ang kanyang trabaho.
Upang malabanan ang kanyang
antok, madalas ang pag-inom niya
ng tubig o energy drink. Tinitiyak
din daw niya na maayos ang bus na
kaniyang minamaneho bago niya
ito ibiyahe.
Ang payo ni Balong sa mga
kapwa niya driver, “huwag maging
maiinitin ang ulo lalo na sa traffic
dahil minsan dito nagsisimula ang
aksidente.”
Sa kasalukuyan ay patuloy pa
rin siyang nagmamaneho sa Coda
Lines Corporation. Dahil sa sipag
at tiyaga ay patuloy pa din ang
pag-abot niya sa kanyang mga
pangarap at ng kanyang pamilya.
Nawa’y maging inspirasyon sa
ating lahat ang kanyang kwento.
Mabuhay ka at ang iba pang katulad
mo, Manong Balong.

“huwag maging maiinitin ang ulo
lalo na sa traffic dahil minsan dito
nagsisimula ang aksidente”

ANG RESPONSABLENG DRIVER
ni Jenna Angeles

B

awat driver sa kalsada ay may
obligasyon sa bawat isa upang
mapangalagaan nila ang kanilang
sasakyan at makaiwas sa mga
aksidente. Ang mga sumusunod
ay karaniwang mga problema sa
mekanikal na parte ng sasakyan na
maaari mong harapin. Maging isang
responsableng driver at regular na
i-check ang mga ito:
1. Preno
Ito ang pinakaimportanteng
parte sa mekanikal ng sasakyan na
kailangang pagtuunan ng pansin.
Palitan ang brake pad at brake shoe
kapag upod na at ipaayos agad ang
preno kapag nakitaan ng tagas o
nagkaroon ng problema ang antiskid braking system (ABS).
2. Gulong
Ang hangin o tire pressure ay
maaari ring maging sanhi ng isang

Reggie
MACAPAGAL

M

aksidente. Ang malambot na
gulong ay maaaring magdagdag
sa masamang traction at kakayahan
sa pagliko habang ang matigas
na gulong naman ay maaaring
humantong sa pagsabog nito. Kaya
siguruhin na tama ang tire pressure
bago bumiyahe.
Ang mga tread din ng gulong ay
nauupod sa paglipas ng panahon at
kung hindi ito papalitan ay magiging
napakahirap para sa isang driver na
ihinto ang sasakyan lalo na kung
mabilis ang takbo. Regular na ipasuri
ang inyong gulong at magpalit kung
ito ay malapit ng maupod.
3. Steering wheel
Ang manibela ng isang sasakyan
kapag nagkaproblema ay maaaring
maging sanhi ng pagkawala ng
kontrol ng nagmamaneho nito.
Ugaliing suriin ang tie rod, steering
linkages at ball joints na maaaring

masira ng walang babala at maging
sanhi ng aksidente.
4. Wipers
Maaaring hindi mo ginagamit
ang wiper ng sasakyan araw araw,
ngunit kapag kailangan mo ito, lalo
na sa panahon ng tag-ulan, dapat
ay maayos ito. Kapag ang wiper ay
depektibo na, maaaring mawala ang
iyong focus sa kalsada, kinakailangan
na mapalitan ito upang maiwasan
ang aksidente.
Ang mga problemang ito ay
higit na maiiwasan kung palagiang
susuriin o iche-check ang iyong
sasakyan. Regular na patingnan
ang iyong sasakyan sa eksperto
kung kinakailangan. Sa pagiging
responsableng driver, maaaring ang
buhay na maisasalba mo ay sarili mo.
Source: Moseley Collins

TIRE TRACTION

adulas, basa o kaya naman ay
mabuhangin ang daan. Ito ang
ilan sa mga dahilan ng motoristang
nasasangkot sa isang aksidente pero
kung iyong susuriin at iimbestigahang
mabuti, ay tire traction ang sanhi
ng kanilang aksidente.
Ano nga ba ang tire traction?
Ang tire traction (hila o batak) ay
ang resistance sa pagitan ng gulong
at ng kalsada. Ito rin ay ginagamit
upang masukat ang abilidad ng kapit
ng mga gulong ng sasakyan sa tuyo
at basang kalsada.
Ang tire traction ay may grado na
AA, A, B, at C. Ang AA grade ang
pinakamataas na traction at C grade
naman ang pinakamababa. Ang antas
na ito ay base sa abilidad ng gulong
ng sasakyan na huminto sa isang
basang pavement, mapa-kongkreto o

aspaltadong kalsada. Maaari mo ring
malaman ito sa pamamagitan ng pagcheck ng lalim ng linya/guhit (tread)
ng mga gulong tulad ng nasa larawan.
Ang mga gulong ng sasakyan
ay karaniwang umaabot lamang ng
3 hangang 4 na taon bago masira
ang rubber compound nito ngunit
mayroon pa ring mga motorista na
umaabot ng 5 hangang 10 taon bago
magpalit o hahayaan munang masira
bago palitan ito. Ang di maagap na
pagpapalit ay maaaring maging
sanhi ng aberya at aksidente. Kaya
pinapaalalahanan ang mga motorista
ng ugaling mag-inspeksyon ng gulong
o kaya ay dalhin sa tire center kada
anim na taon upang masigurado
ang kondisyon ng mga gulong at
masiguradong maayos pa ang tire
traction ng ating mga sasakyan.
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BROKEN OR DEFECTIVE WINDSHIELD
ni Rodenie Sevilla

“Sir may basag po ang
windshield ng sasakyan ninyo,
pasensya na po pero hindi po yan
allowed.” Ito ang sabi ng Patrol
sa NLEX na pumara kay Pedro
habang itinuturo ang mahabang
lamat sa gitna ng windshield ng
sasakyan nito.
“Eh, Sir, lamat lang naman po
iyan, di naman po totally basag”
ang sagot ni Pedro.
Ang “basag o depektibong
windshield” ng sasakyan ay hindi
pinahihintulutan ng ating batas
trapiko. Malinaw sa ating batas na
bawal ang paggamit ng sasakyan
na may depektibo (defective) /di
angkop (improper) /di awtorisado
(unauthorized) na bahagi, mapadevice o gamit ng sasakyan. Bukod
sa windshield, ang iba pang gamit o
device na dapat tiyakin ng driver na
buo at hindi sira ay ang ang busina
(horn/sirens), blinkers, early warning
device (EWD), preno (foot & hand

brake), lahat ng ilaw ng sasakyan
(head light, tail light, brake light,
signal light and interior light), gulong
at spare tire, speedometer at wiper.
Ang pagkakaroon ng
basag o lamat sa windshield ng
ating mga sasakyan ay maaring
maging mitsa ng isang aksidente.
Posibleng ang lamat o basag na ito ay
lumaki habang tayo ay nagbibiyahe
na makakapagdulot sa drayber ng
pagkalito na maaring makaapekto
sa kanyang pagmamaneho. Ang
malakas na sagap ng hangin habang
mabilis ang takbo ng sasakyan ay
makapagbibigay ng pressure sa
windshield. Isa pa sa maaari ring
maging sanhi ng paglaki ng lamat
ay ang madalas na pagkaldag ng
sasakyan sa mga di patag na lugar.
Kaya upang maging ligtas
ang pagbiyahe at maiwasan po natin
ang disgrasya at abala, panatilihin po
nating maayos ang ating sasakyan.
Salamat po. Ingat po.

nina May Molina at Archie Andan
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ni Belle Bugador

GERONIMO

I

sang malaki at espesyal na event
ang magaganap sa bansa bago
matapos ang taong ito. Ang
Pilipinas kasi ang itinalagang
host ng 30th Southeast Asian
Games (SEA Games) at tiyak na
inaabangan ito ng mga atleta
at mga taga-suporta ng labingisang (11) mga kalahok na bansa,
iba’t-ibang organisasyon at sports
enthusiasts.
Kasabay ng paghahanda ng
buong bansa ay ang konstruksyon
ng world-class sports facilities sa
New Clark City (NCC), Capas, Tarlac.
Tampok ng modernong sports

complex ang mga naglalakihang
infrastructure tulad ng Athletic
Stadium na may 20,000 seating
capacity, Aquatic Center na may
2,000 at ang Athletes’ Village na
kayang mag-house ng hanggang
1,000 atleta.
Bilang patunay sa pagiging
world-class ng mga ito, ang
Athletics Stadium ay aprubado
ng International Association of
Athletics Federations (IAAF), habang
ang Aquatics Center naman ay
pasado sa standard ng "Federation
Internationale de Natation" (FINA)
o ng "International Swimming

Federation.”
Ang Athletes’ Village naman
sa loob rin ng New Clark City ay
mayroong 525 units, 95 units nito ay
para sa mga persons with disabilities
(PWD). Mayroon din itong sariling
gym, basketball court, swimming
pool, library, mga conference room,
at deck gardens. Magsisilbi itong
transient houses para sa mga atleta.
Hindi rin papahuli sa disenyo ang
sports complex na ito na kumuha
ng inspirasyon sa ating pagkaPilipino. Halimbawa, ang Aquatics
Center ay may disenyong gaya
ng sa hinabing fish nets habang

ang Athletics Stadium naman ay
hinango ang disenyo sa crater ng
Mt. Pinatubo. Maging ang concrete
na ginamit dito ay hinaluan din ng
buhanging galing sa lahar ng bulkan.
Ganoon din ang sementong ginamit
sa pagtatayo ng Athletes’ Village.
Malaki ang maiaambag ng
New Clark City sa ekonomiya ng
Central Luzon. Ang proyektong
ito ang kasalukuyang nagbibigay
trabaho sa mga kalapit-probinsya
nito, kabilang na ang komunidad
ng mga katutubong Aeta. Sa laki
ng operasyon at kakailanganing
maintenance ng proyektong

ito ay inaasahang patuloy itong
magbibigay-trabaho sa mga
kababayan natin sa gitnang
Luzon. Bukod kasi sa nasabing
sports facilities ay magkakaroon
pa ng industrial office, government
offices, mga residential houses, at
iba pa. Siguradong dadami pa ang
economic activities at mas sisigla
pa ang komersyo sa rehiyong ito
dahil sa New Clark City.
Mararating ang New Clark City sa
pamamagitan ng NLEX-SCTEX via
Bamban Interchange na inaasahang
magbubukas ngayong taon.

PROGRAMANG PANGKALUSUGAN,
TUGON NG BARANGAY KARUHATAN!
H

ealth is wealth, ika nga! Ang
ating kalusugan ay isa sa
pinakamahalagang kayamanan
na higit pa sa salapi, kaya dapat
nating pangalagaan at ingatan ang
ating mga pangangatawan. Isa sa
pangunahing pangangailangan ng
bawat pamilya ay ang pagkakaroon
ng maayos na kalusugan, sapagkat
ito ay magre-resulta sa isang
malusog na komunidad.
Ang Pamahalaang Barangay
ng Karuhatan, Valenzuela City
ay umaayon dito. Lubos ang
pagpapahalaga at malasakit ng
pamunuan ng naturang Barangay
sa kalusugan ng komunidad nito.
Patunay nito ang kanilang patuloy na
paglulunsad ng iba’t-ibang programa
para sa kalusugan sa pangunguna
ng kanilang Punong Barangay na

si Kap Boy De Gula.
Ilan sa mga programang kanilang
isinagawa at patuloy pang inilulunsad
ay ang mga sumusunod:
• Save Lives, Donate Blood
• Free Facial
• Feeding Programs
• Medical Missions
• Operation Tule
• Save a Sight for Adults and Kids
Isa rin sa kakaibang programang
pangkalusugan na inilunsad
kamakailan ng barangay ay ang
“Rat Patrol: Dagang Salot, May
Pakinabang na Dulot,” kung saan
ang mga mahuhuli ay kailangang
dalhin sa barangay at ito ay may
kapalit na P10 kada isang huli.
Ang programang ito ay inilunsad
sa layuning maiwasan o mapuksa ang
paglaganap ng sakit na leptospirosis

at hantavirus at upang malimitahan
rin ang pagdami at paglipana ng
mga mapaminsalang hayop na ito
sa kanilang barangay.
Bukod pa sa mga programang
pangkalusugan na inilunsad ng
Barangay Karuhatan ay talaga
namang isinusulong din ang kalinisan
sa kanilang barangay. Sama-sama
silang nagsasagawa ng “Linis Bayan”
tuwing Sabado sa ganap na ika-7:00
ng umaga. Ang lahat ng kawani
ng Pamahalaang Barangay kasama
ang iba’t ibang samahan at mga
pribadong mamamayan ay malugod
na nakikiisa sa regular na programang
ito upang makamit ang kanilang
minimithi na “Malinis na Kapaligiran,
Malusog na Pamayanan, Kaigaigayang Pagmasdan, Magandang
Karuhatan!”

