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MGA BAGONG INTERCHANGE SA NLEX-SCTEX,

BUBUKSAN SA SEA GAMES
sundan sa pahina 2

P

inapabilis na ang konstruksyon ng mga daanan sa
NLEX-SCTEX na makatutulong sa maayos na daloy
ng trapiko lalo na sa inaasahang pagdagsa ng mga
delegasyon para sa 30th Southeast Asian (SEA) Games
sa Nobyembre.
Kabilang sa mga imprastrakturang ginagawa ay ang
NLEX Tambubong Interchange, proposed interchange sa
Philippine Arena area, at Bamban Interchange sa SCTEX.
kabuuang istorya sa pahina 3
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MGA BAGONG INTERCHANGE SA NLEX-SCTEX, 26 NA BAGONG TOLL FARE

BUBUKSAN SA SEA GAMES
ni Micah Aquino

(MULA SA PAHINA 1)

Nakikipagtulungan ang NLEX
Corporation sa mga ahensya tulad
ng Department of Public Works
and Highways (DPWH) at Bases
Conversion and Development
Authority (BCDA) sa pagpapatupad
ng mga nasabing proyekto na
magpapabuti ng road network at
magpapalakas ng ekonomiya.
Isang southbound entry at
tig-isang northbound entry at
exit ang itinatayo upang mabuo
ang Tambubong Interchange na
magsisilbing panibagong access para
sa mga motoristang magmumula sa

NLEX patungo sa Bocaue, Sta. Maria,
Pandi, Norzagaray, mga kalapitbayan at vice versa. Makatutulong
ang bagong interchange na ito sa
pagpapagaan ng daloy ng trapiko
sa Bocaue Interchange.
Samantala, nakumpleto na ang
girder installation para sa bagong
interchange sa may Philippine
Arena—ang bagong apat na
linyang kalsada na nagkokonekta sa
MacArthur Highway at ang Sta.MariaBocaue Bypass Road. Ang first phase
ng proyekto ay kinabibilangan ng
konstruksyon ng dalawang additional

lane sa Bocaue Municipal Road,
pagtatayo ng 2x2 na tulay na
tatawid sa NLEX, at rehabilitasyon
ng inner road ng Philippine Arena.
Inaasahang mai-improve ng
interchange ang accessibility
ng Philippine Arena kung saan
gaganapin ang grand opening
ceremony ng SEA Games.
Kasalukuyan ding isinasaayos
ang southbound acceleration at
deceleration lanes para sa mga
sasakyang papasok sa Philippine
Arena, na parte naman ng second
phase ng proyekto.
Sa susunod na taon naman ay
aayusin din ang 1.91-kilometer
road mula MacArthur Highway
to Bocaue Municipal at gagawa
ng panibagong 1.3-kilometer road
mula Philippine Arena patungong
Patubig Road sa Marilao, Bulacan.
Puspusan din ang konstruksyon
ng Bamban Interchange sa
SCTEX na magsisilbing direktang
koneksyon sa New Clark City sa
Capas, Tarlac na main venue ng
2019 SEA Games. Tatlong entry at
tatlong exit toll lanes ang gagawin
sa bagong interchange na ito.
Masigasig
ang
NLEX
Corporation sa pagsuporta sa mga
programang pang-imprastraktura
ng gobyerno dahil ang mga
ito ay nakakapagbigay din ng
kaginhawaan sa mga motoristang
dumaraan sa NLEX-SCTEX.

NLEX-SCTEX-CAVITEX

“SAFE TRIP MO SAGOT KO”

Micah
AQUINO

INDICATOR SA ETC LANES

HANDA NA SA UNDAS

uspusan ang paghahanda ng
P
pamunuan ng NLEX-SCTEXCAVITEX upang masiguro

ang hassle-free travel ng mga
biyaherong uuwi sa kanilang mga
probinsya ngayong darating na
Undas.
Tulad ng nakagawian, ilalatag
sa programang “Safe Trip Mo
Sagot Ko” o SMSK Motorist
Assistance Program ang iba’t
ibang serbisyong ihahatid ng
Metro Pacific Tollways Corporation
(MPTC), NLEX Corporation, MPT
South Management Corporation
at mga partner nito.
Sa NLEX-SCTEX asahang
dadagdagan ng kumpanya ang
mga patrol at traffic marshal na
magmamando sa daloy ng trapiko
at magbibigay ng serbisyo sa mga
motoristang mangangailangan ng
assistance.
Para naman maging mas mabilis
ang mga transaksyon, tinatayang
500 na teller ang itatalaga at
magdaragdag ng toll collection
point sa mga pangunahing toll
plaza.
Maglalagay din ng mga

information and help desk at
magkakaroon ng free calls and
Wi-Fi sa mga piling fuel station.
May free drinking water, first
aid at mechanic service din sa
itinalagang motorist camp sa SCTEX
Floridablanca emergency bay.
Kung sakaling magkaroon ng
aberya ang sasakyan, maaaring
ma-avail ang libreng towing sa
pinakamalapit na exit para sa
Class 1 o light vehicles mula 6:00
ng umaga ng ika- 30 ng Oktubre
hanggang 6:00 ng umaga ng ika-4
ng Nobyembre.
Sa parehong panahon ay 24/7
din ang serbisyo ng mekaniko at
first aid sa mga gasolinahan sa
kahabaan ng NLEX-SCTEX may
mga ipatutupad ding enhanced

services sa Cavitex.
Patuloy namang naka-monitor sa
mga CCTV camera ang mga tauhan
ng Traffic Control upang partikular
na matutukan ang daloy ng trapiko
at agarang matugunan ang
anumang insidente sa expressway.
Maging ang Customer Service
personnel ay nakaalerto rin upang
sumagot sa lahat ng motoristang
tatawag sa hotline na 1-35000.
Pinapaalala ng NLEX Corporation
na kasabay ng mga paghahandang
ito para sa mas maayos at ligtas na
biyahe, nararapat ding i-check ng
mga motorista ang kanilang sarili
at sasakyan bago magmaneho at
isaalang-alang ang mga batastrapiko upang mapanatili ang
kaligtasan sa daan.

ni Micah Aquino

L

alo pang pinagbuti ang
serbisyo
sa
motorista
sa NLEX-SCTEX sapagkat
kamakailan lamang ay inilagay
ang 26 na mga bagong yunit ng
toll fare indicator (TFI) sa ilang
exclusive Easytrip entry lanes.
Sa new toll fare indicator
naka-display ang provisional
balance o ang balanse bago
ang kasalukuyang transaksyon
ng Easytrip account at ang
mga mensahe tulad ng “Go”
at “Stop.”
Kabilang sa mga toll plaza
na kinabitan ng new TFI ay ang
Bocaue Interchange northbound,
Balagtas, Tabang, Mexico,
Sta. Ines, Tipo, Dinalupihan,
Floridablanca, Porac, Clark
South A, Clark North, Dolores,
at Tarlac. Kasama ring nalagyan
ng tig-iisang bagong TFI ang
northbound at southbound toll
plaza ng Sta. Rita, Pulilan, San

Simon, San Fernando, Dau, at
Mabiga.
Batid ng NLEX Corporation ang
kahalagahan ng paggamit ng mga
bagong teknolohiya para sa mas
maayos na customer service.
Noong taong 2018, inilunsad
ng NLEX at Easytrip Services
Corporation ang proyektong pagdisplay ng available balance sa
lahat ng payment lanes sa NLEXSCTEX upang mas maging madali
para sa mga Easytrip subscriber
na malaman kung may sapat pa
ba silang load para sa kanilang
biyahe. Dagdag convenience
din ang idinulot nito dahil dati’y
sa online lamang o kaya ay sa
pamamagitan nang pagtawag sa
Easytrip hotline nalalaman ang
natitirang load.
Asahang
marami
pang
gagawing upgrade o improvement
sa sistema ng electronic toll
collection sa NLEX-SCTEX.

WORD HUNT

FEEDBACK

TUMINGIN NANG DIRETSO.
I-CHECK ANG KALIWA’T KANAN.
LINAWAN ANG MGA MATA.
ni Airyn Gimeno
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Oras nang mag-food trip! Parating kasama sa ating travel plan na
tikman ang iba’t ibang local cuisines ng mga lugar na ating binibisita.
Hindi lamang linamnam ng mga pagkaing ipinagmamalaki ng ibat’ibang lugar ang experience na dala nito kundi ang taste of cultural at
historical heritage kung saan sila nagmula. Tara na’t matakam sa mga
native na pagkain ng iba’t ibang destinasyon sa Norte!

Santa
MALLARI

LAGING NANDIYAN
KAHIT TAG-ULAN

Bumubuhos ang malakas na patak ng
ulan ng diumano ay nasiraan ang ating
motorista. "Naku po! Kung sinuswerte
ka nga naman. Na-flat pa tayo." Ito ang
pahayag ni Sir Brian Goron. Mabuti at
naitabi naman sa emergency lane ang
sasakyan nila sir. Nagdadalawang-isip
kung bababa na o hihintayin
munang tumila ang ulan bago
palitan ang gulong na na-flat.
Hay! Mabuti na lamang, kahit
walang ine-expect na tutulong
sa kanilang sitwasyon, ay may
dumating na Patrol kahit tagulan. Tuwang-tuwang na
animo'y higit pa sa nakakita ng
artista ang ating mga motorista.

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

Hanapin ang mga sumusunod na unique delicacies ng Norte:
OO PANCIT BATIL PATUNG NG TUGUEGARAO
OO BAGNET NG ILOCOS
OO TUPIG NG PANGASINAN
OO PINIKPIKAN NG CORDILLERA
OO LEMON PIE NG SAGADA
OO TURRONES NG PAMPANGA
OO PUTO CALASIAO NG PANGASINAN
OO PIGAR PIGAR NG DAGUPAN
OO GINIPANG NG ZAMBALES
OO ARARO NG BATAAN
OO PANCIT ALANGANIN NG BOCAUE
OO INATATA NG ISABELA
OO BAYAH NG IFUGAO
OO BINALAY NG TARLAC

Pagkat sa ganoong pagkakataon ay kailangan
talaga nila ng Tulong!!! Ibinigay naman iyon
ni Patrol Officer Jolly Ken Canlas. Tinulungan
silang mapalitan ang na-flat na gulong. Mabilis
na naresolba ang kanilang problema. Ani
Sir Brian: "MARAMING SALAMAT po Sir
PC CANLAS sa pagtulong sa amin, na kahit
umuulan di mo kami iniwan.
Mas marami pa sana kayong
matulungan na gaya ng
pagtulong na ginawa nyo sir."
Mula din sa amin na iyong
kasamahan at buong NLEXSCTEX, maraming salamat
po sa inyong pagganap
ng trabaho ano man ang
panahon. Keep it up sir!

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 | Airyn Gimeno | Rodel Basco | Mike Torres
| Rick Pagkalinawan | Genesis Torres | May Molina

NLEX-SCTEX Hotline 1-35000
Editor, NLEXPRESS NLEX Compound, Km. 12,
Balintawak, NLEX Caloocan City, 1400
o mag-email sa corpcomm@nlex.com.ph

TUMAWAG SA:

SUMULAT SA:

NLEXPRESS IS A MONTHLY PUBLICATION OF NLEX CORPORATION
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BUHAY DRIVER

Leigh Randall
KING-CRUZ

UGNAYAN NG LAMCO

ni Jenna Angeles

I

pinagmamalaki ng Lamco Paper
Products Co., Inc. na nasa ika-30
taon na ang kanilang kumpanya
noong Pebrero 22, 2019 sa
pagbibigay ng DE CALIDAD na
serbisyo sa kanilang mga parokyano
at lalo't higit sa mga tauhan nito. Isa
ang Lamco Paper sa pinakamalaking
kumpanya sa industriya ng papel sa
Pilipinas. Ang kanilang negosyo ay
ang pag-convert at pag-distribute
ng iba't-ibang klase ng papel sa
buong kapuluan.
Nagsimula ito noong 1988 bilang
isang maliit na family business. Mula
lamang sa sampu (10) na pinaglumaang trak, ito ay tuluy-tuloy
na lumago. Nakapagtayo sila ng
malaking planta sa Lungsod ng
Valenzuela na sa kasalukuyan ay
mayroon ng 35 brand new trucks.
Nakikipag-ugnayan din sila ngayon
sa iba't-ibang trucking companies
upang matugunan ang pagdadala
ng kanilang mga produkto sa iba'tibang sulok ng bansa.
Patuloy ang paglago ng negosyo
ng Lamco at kasabay nito ay tinitiyak
din nila na parte ng paglaki ng
kumpanya ay ang layuning mabigyan
din ng magandang buhay ang
kanilang mga kawani maging
driver man, machine operator at
mga katulong nito. Isa na rito ang
programa para sa kanilang mga
driver, nagsisimula sila bilang mga
katulong o pahinante at idinadaan
sa puspusang training upang maging
mahusay na driver. Bilang patotoo,
hindi sila tumatanggap ng mga driver
at sa halip ay mula sa sarili nilang mga
pahinante o yung tinatawag na rising
through the ranks ang sistemang
pinapairal nila. Nagsasagawa din sila
ng In-house training at nakikipagugnayan din sa local na tanggapan ng
Traffic Bureau ganun din sa pamunuan
ng NLEX upang makapagdala ng
mga speaker na eksperto sa larangan
ng Traffic Rules, Safe Driving at Road
Courtesy.
Intensive
training
ang
pinagdadaanan ng mga sasailalim
dito at pagkatapos nito ay binibigyan
ang mga ito ng pagkakataong
mabigyan ng promotion bilang
driver. Isinasagawa ito ng kumpanya
upang masiguro ang magandang
kinabukasan ng kanilang mga
pamilya. Bukod pa dito ay may
cellphone unit ding ibinibigay sa
mga driver ng kumpanya upang
maging madali ang komunikasyon
sa pagganap nila sa kanilang mga
tungkulin.
Hindi dito natatapos ang pagsuporta ng kumpanya sa career
growth ng kanilang mga kawani.

IBA NA ANG HANDA

“Palagi kong dala ang aking
cellphone para kapag may
emergency sa loob ng expressway
madali akong makakatawag ng
tulong.”

S

a ating pang araw-araw na biyahe, dapat nating chine-check ang
BLOWBAG bago umalis…Battery, Light, Oil, Water, Brakes, Air, at
Gas. Ngunit, bukod sa pag-check ng mga ito, may mga essential na bagay
pa din tayong sinisiguradong dala upang makatulong sa ating maayos na
paglalakbay. .
Ano nga ba ang madalas na dinadala ng ating mga mahal na driver kapag
sila ay bumibiyahe sa ating world class expressway? Ating alamin sa ating
mga ka-NLEX kung ano nga ba ang kanilang madalas na katabi o bitbit para
sa mas ligtas na pagbiyahe.

– CLIFFORD

“Cellphone ang aking dala
para madaling makatawag pag
emergency lalo na sa malayuang
biyahe. May baon din akong tubig
at pang isang linggong damit.”
– RICHARD

USAPANG DRIVER

56
“Kailangang meron ka laging
maayos na spare tire. Mahirap na
at baka ma- flat ang gulong ng
sasakyan na walang pamalit.”

– DENNIS

Binibigyan din nila ng iba't-ibang
seminars ang kanilang mga driver
upang patuloy na mahasa sa kanilang
propesyon. Sa pamamagitan nito ay
sama-sama nilang pinagtutulungan
ang pag-unlad, hindi lamang ng
kumpanya, kung hindi pati na rin
ang kabuhayan at kinabukasan ng
kanilang mga manggagawa.
Pinaiiral din ng pangasiwaan
ng Lamco Paper ang bukas na
pamamalakad o open door policy.
Mayroon silang monthly assembly o
buwanang ugnayan sa mga kawani,
partikular ang mga driver, kung saan
nakakasalamuha nila ang matataas
na namumuno sa kumpanya. Sa
pamamagitan nito ay madali nilang
malaman ang mga mungkahi,
problema at kung anu-ano pa ang
dapat na pagtuunan ng pansin na
may kinalaman sa kanilang mga
empleyado at sa operasyon nito. Ito
ay nagsisilbing venue upang mailabas
nila ang kani-kanilang saloobin at
ito ang lalong nagpapatatag ng
samahan ng management at mga
manggagagawa.
Ayon kay Pabs de Guzman na
siyang Head ng Human Resources
Department ng kumpanya, mahalaga
ang makapag-iwan sila ng legacy
sa bawa't kawani…may maalala at
matutunan sa panahong inilagi nila
sa Lamco Paper.
Bukod sa pag-aalaga sa kanilang
mga empleyado, inaalagaan din
nilang mabuti ang mga sasakyan

upang mapanatili ang kalidad at
kondisyon ng mga ito. Tinitiyak ng
bawat driver na bago lumabas ng
planta ang sasakyan nasusunod ang
pag-check ng brakes, lights, oil,
water, battery, air, gas, engine, tire
at self (BLOWBAGETS). Ginagawa
din nilang pairalin ang patakaran
ng pag-check ng BLOWBAGETS
pagbalik ng planta. Mayroon ding
GPS ang mga truck ng kumpanya na
nagbibigay ng real-time-na report
kung nasaang lugar ang mga truck
nito.
Sa pamamagitan ng magandang
palakad at programang ipinatutupad,
layunin din ng pangasiwaan na
manguna sa merkado, magtuloytuloy ang paglago ng negosyo nito at
mapagbuti pa ang kanilang kalidad
na serbisyo at maihatid ang mga
pangangailangan ng kanilang mga
parukyano sa tamang araw at oras.
Patunay ng kanilang pagpapanatili
sa kaligtasan at kaayusan sa operasyon
ang pagkilalang ibinigay sa kanila
ng NLEX Corporation at pagbibigay
ng NLEXcellence Safety Award on
DRIVER PROFESSIONALISM. Ang
award na ito ay ibinibigay sa mga
kumpanya na napapanatili ang pagiemploy ng mahusay, dedicated at law
abiding drivers upang masiguro ang
kaligtasan, hindi lamang ng kanilang
truck at mga sakay nito kundi pati
na rin ng iba pang motoristang
nakakasalubong o makakasabay
nito sa lansangan.

“Tools para handa ako kung
masisiraan ang sasakyan at katabi
ko din lagi ang tubig para pag
nauhaw.”
– ROLAND

“Importante na laman lagi ng
sasakyan ang toolbox, ito ay
napakahalaga dahil may gamit
ang bawat isa nito”
– RODEL
“Hindi ko kinakalimutang
magdala ng pagkain at tubig.
Importante sa aming mga driver
na malakas ang katawan kapag
nagmamaneho.”
– BEN

“Kapag inaantok ako kailangan ko
ng pampagising kaya lagi akong
may dalang sigarilyo.”
– MARLON

“Importante ang fire
extinguisher para sa hindi
inaasahang pangyayari kagaya
ng pagkasunog. Mabilis ko itong
maaagapan kung meron nito sa
sasakyan.”
– BEN
“Tubig! Importante na may tubig
ako sa tabi ko na maiinom lalo
na kapag mainit at mahaba ang
biyahe”
– NOEL

“Hindi ko kinakalimutang dalhin
kapag bibiyahe ang aking toolbox
at mahirap na baka masiraan pa
ako sa kahabaan ng NLEX.”
– DODONG

BUHAY DRIVER

Liezel
UY

SAFE
KAYO SA
AMIN

Michael
MALLARI

GISING
T

ag ulan. Kasabay din nito ang
pagkakaroon ng sakit ng mga
tao kagaya ng lagnat, ubo, sipon,
allergies at iba pa na may kaugnayan
sa tag ulan.
Sa panahon ngayon na parang tila
ba bawal magkasakit, minsan, kahit
masama na ang ating pakiramdam
ay hindi natin maiwasan ang
pagmamaneho, kung kaya’t tayo
ay umiinom na lamang ng gamot at
pagkatapos ay larga na ulit.

WELMAR MIRABITE:
Jose
SALES

N

“Mabagal man o mabilis ang takbo
ng ating sasakyan, lagi natin isaisip
na makakarating at makakarating
tayo sa ating destinasyon. Ang
importante ay ang kaligtasan.”

gayong papalapit na ang Undas,
ating kilalanin si G. Welmar
Mirabite, isang proud funeral car
driver.
Nagsimulang mag-trabaho si
Welmar, 22 anyos na taga Deparo,
Novaliches sa St Peter Memorial
Chapel sa Caloocan taong 2016
bilang attendant. Sa simula ay
nakaramdam siya ng kakaibang
kilabot sa loob ng morgue ngunit
hindi nagtagal ay nakasanayan niya
na rin ang ganitong klaseng gawain.
Ang kanyang trabaho, hindi man
pangkaraniwan, ay ipinagmamalaki
niya dahil marangal at mabuti ito.
Makalipas lang ang isang taon,
mula sa pagiging attendant ay
napagkatiwalaan na si Welmar na
maging isang funeral car driver. Hindi
naging madali ang kanyang naging
pagsasanay pero dahil sa sipag at
tiyaga ay napag tagumpayan niya
ito. Araw-araw ay tungkulin niyang
maghatid sa paglilibingan ng labi
kahit saan mang lugar pa ito.
Batid niya kung gaano

kaimportante sa mga naiwan na
maihatid ang kanilang mahal sa
buhay sa kanyang huling hantungan
ng maayos kaya pinagbubuti niya
ang pagmamaneho. Ayon sa kaniya,
ang bilis at bagal ng takbo ng
isang funeral car ay dumidepende
sa distansya ng paghahatiran nito.
Minsan kung nais ng pamilya na
maglakad, bumibiyahe siya ng 1020kph. Kung may kalayuan naman at
karamihan ay may dalang sasakyan
ay umaabot din sa 40-60kph ang
usad nito . Kung sa expressway ang
daan, siyempre, siya ay sumusunod
pa rin sa batas na 60-80 kph na bilis.
Sa loob ng isang araw ay mula 3
hanggang 5 biyahe ang kaniyang
nagagawa. Nagpapasalamat siya
sa Diyos na sa araw-araw ay ligtas
niyang nagagampanan ang kaniyang
trabaho.
“Mabagal man o mabilis ang takbo
ng ating sasakyan, lagi natin isaisip na
makakarating at makakarating tayo
sa ating destinasyon. Ang importante
ay ang kaligtasan.”

“SAFETY FIRST” IS
“SAFETY ALWAYS”

Ngunit alam ba natin na ang ilan sa
ating iniinom na gamot ay may sangkap
na nagiging sanhi ng pagkaantok o
pagkahilo kagaya ng antihistamine.
Opo, kaya mahalagang alam natin ang
sangkap at epekto ng gamot bago
natin ito inumin lalo na kung tayo ay
magmamaneho.
Kaya kung alam natin na tayo ay
magmamaneho pa, piliin ang mga
gamot na non drowsy. Ito ay upang
maiwasan ang pagkaantok habang

nagmamaneho at upang hindi
pagmulan ng insidente na talagang
namang mas masakit pa sa ulo kung
mangyayari.
Pero siyempre, ayon sa aking
nakapanayam na si Dra. Gian Samonte,
bukod sa pag- inom ng non drowsy na
gamot, ang pinakamainam na gawin
ay magpatingin sa ating mga doktor,
magpahinga sa bahay, uminom ng
gamot na rekomendado ng ating mga
doktor at uminom ng maraming tubig.

CHARIOT
ni Alan Cariño

M

araming safety feature na
makikita sa kahabaan ng
NLEX-SCTEX. Sa katunayan,
pagpasok ng toll plaza ay
makikita na ang konkretong
paikot na kulay dilaw at itim na
kung tawagin ay concrete chariot.
Ang purpose ng concrete chariot
ay upang magbigay proteksiyon
sa mga personnel na nagseserbisyo sa mga toll plaza tulad
ng mga security guard, inspector,
maintenance crew at toll teller
laban sa mga sari-saring bagay
na maaaring makasakit at maging
sanhi ng aksidente.
Ito rin ang first line of defense
laban sa mga wayward vehicle
na nawawalan ng preno. At gaya
ng inaasahan, nakapagbibigay
proteksyon ito dahil sa tibay ng
semento.
Ngunit alam nyo ba na ang
chariot na makikita sa mga toll
plaza ay hango sa disenyo ng
mga sinaunang siglo kagaya ng sa
ancient Roman army na ginagamit
noon bilang karuwaheng pandigma
o para hatakin ang magaang na
sasakyan?
Ang paikot na disenyo ng chariot
ay nagsisilbi bilang proteksiyon sa
sundalong nakasakay dito laban
sa lumilipad na arrows at spears
na hinahagis ng kanilang kalaban.
Sa salitang chariot din hinango
ang salitang car na kung saan ang
makina ay sinusukat sa horsepower
upang malaman kung gaano ito
kalakas humatak.

I

sang tawag mula sa isang
motorista na nakasakay sa isang
van ang natanggap ng NLEXSCTEX hotline na humihingi ng
tulong dahil sila ay nasiraan at
isa sa kanilang kasamahan ay
nangangailangan ng tulong
medikal. .
Hindi maibigay ng motorista
ang lugar kung saan sila nasiraan
dahil hindi siya pamilyar dito.
Ngunit bago pa man maitawag
ng Customer Service sa Traffic
Control Center ay nakita na ng
isa sa mga specialist ang nasiraang
sasakyan dahil sa tulong ng mga
CCTV na naka-install sa kahabaan
ng NLEX. Ilang minuto lang ay
dumating na ang aming patrol crew
kasunod na rin nito ang ambulansya
para matulungan ang distressed
motorist.
Malaking bagay ang mga
nakakabit na GPS sa ating mga
patrol vehicle upang madaling
matukoy ang lugar na iniikutan nito
para mabilis ding mapuntahan ang

mga motoristang humihingi ng
assistance. 24/7 o bente kwatro
oras nag- iikot ang aming mga
incident response team lalo na
ang mga patrol officer upang
mapanatiling maayos ang
paglalakbay natin sa NLEXSCTEX.
Nakahanda sila anumang oras
upang magbigay ng assistance
sa lahat ng bumabaybay ngunit
bilang isang responsableng
drayber ay dapat din nating
siguruhin na nasa maayos na
kondisyon ang ating sasakyan
gayundin ang ating mga sarili
bago bumiyahe.
Ngunit, kung sa di inaasahang
pangyayari ay naabutan at
nasiraan ang inyong sasakyan sa
loob ng NLEX at SCTEX, huwag
mag-atubiling tumawag sa aming
bagong hotline na 1-35000 para
sa agarang assistance. Huwag
mag-alala dahil lagi kayong SAFE
sa amin.

KALIGTASAN SA DAAN
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KALIGTASAN SA DAAN

ni Mona May Molina

T

uwing sasapit ang panahon ng
Undas, ang dagsa ng mga tao
patungo sa iba’t ibang lugar ay
nagdudulot ng suliranin sa trapiko.
Kaya naman narito ang ilan sa mga
tip na maaari mong sundin upang
maging ligtas at handa ka sa iyong
paglalakbay.

Save emergency numbers.
Ilista ang lahat ng emergency
numbers na maaari mong kailanganin
sa iyong paglalakbay tulad ng police,
fire, o paramedic services. Samantala,
kung ikaw naman ay patungong Norte,
mahalagang malaman ang hotline
number ng NLEX- SCTEX na 1-35000.

Check your vehicle.
Siguraduhing nasa maayos na
kondisyon ang inyong sasakyan bago
maglakbay. Ito ay mahalaga upang
matiyak ang kaligtasan ng iyong
mga pasahero at mga motoristang
makakasabay sa daan. Makabubuti
ring dalhin agad sa mechanic ang
sasakyan bago ang iyong planned
trip upang makasigurado na nasa
maayos itong kondisyon at walang
kailangang i-repair.

Prepare for the long drive.
Tiyakin na may sapat kang pahinga
bago ang araw ng inyong pag-alis.
Huwag ding kalimutang dalhin ang
emergency kit pati na ang kopya ng
iyong car insurance.

Plan your trip.
Bago ang iyong paglalakbay,
makabubuting i-check ang weather
at road conditions sa araw ng inyong
pag-alis. Siguradong marami ang
magbibiyahe sa panahong ito kaya
mabuting maglaan ng allowance sa
oras ng inyong pag-alis. Ang mga
navigational app ay makatutulong din
upang maging gabay sa iyong biyahe.

SCTEX KALSADA TOUR

Habang nasa biyahe naman ay mas
makabubuting magkaroon ng frequent
stops at regular restroom breaks. Kung
naipit sa mabigat na daloy ng trapiko,
i-maintain ang pagiging mahinahon
at mag-focus na lamang sa daan.
Huwag ding kalilimutan ang ibayong
pag-iingat at ang pagsunod sa mga
batas trapiko.
Ang mga ito ay ilan lamang sa
mga maaaring gawin upang maging
stress-free ang pagbisita sa inyong
mga yumaong mahal sa buhay. Hindi
man maiiwasan ang mga suliranin sa
daan, tandaan na mas mahalaga na
ligtas kang makarating sa inyong
pupuntahan.

N

PILA
ni Genesis Torres

H

ni Rodenie Sevilla

alos araw-araw, panay ang ulan.
Naranasan mo na bang
magmaneho habang malakas ang
ulan? Alam mo ba ang mga dapat
at hindi dapat gawin?
May ilang mga tips akong ibabahagi
sa inyo na maaaring makatulong.

P
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ILA. Mga ka-motorista, ano po
ba ang pumapasok sa isipan
natin kapag nadinig natin ang
salitang PILA?
Mula noong tayo’y bata pa at nag
aaral pa lamang ng kindergarten
at elementarya ay may ganito na.
Subalit ng lumaon na ay mukhang
nawawaglit na ang kaugaliang ito na
my kinalaman sa pagpila at disiplina?
Atin pong balikan ang nakaraan…
sa bawat pagtunog ng bell o hudyat
ng bawat aktibidad sa eskwelahan
ay alam na natin ang gagawin,
ang pagpila ng maayos. Ito ang
pinakamabilis na paraan upang ang

isang bagay o aktibidad ay maidaos
nang mas maayos at mas mabilis
na pamamaraan.
Ka-motorista ko, atin pong
ibalik sa lansangan ang nasabing
gawain. PILA po tayo nang maayos
sa bawat aktibidad na nakikita natin
sa kakalsadahan. Halimbawa po nito
ay kung tayo ay approaching na sa
Toll Plaza ng expressway, manatili
na po tayo sa ating pila at wag na
pong magpalipat-lipat ng linya.
Gayundin ang pagpila ng tama sa
mga approach ng mga exit. Kung
tayo po ay mag e-exit na, ugaliin po
natin ang pumila sa gawing kanan at

huwag nang ipilit pa ang pagsingit sa
kaliwa upang maiwasang ma-block
ang kalsada.
Sana ay iwasan po natin ang
pagsingit-singit, pagtatahi sa
kalsada o unsafe swerving at pag
obstruct sa linya. Bukod sa hindi
po ito ligtas ay isa po itong traffic
violation na maaaring maging
sanhi ng pagkumpiska ng inyong
lisensya at pagkakaroon ng traffic
violation ticket. Kaya mga Ma’am
at Sir, huwag pong kalimutan ang
tamang pag-PILA. Salamat at Ingat
po!

Bago Magmaneho:
1. I-check ang kundisyon ng makina.
Makabubuting nasa kundisyon ang
inyong makina bago magbiyahe.
Mahirap ang masiraan sa gitna ng ulan.
2. Siguraduhing gumagana ang
wiper at maganda ang kundisyon ng
wiper blade ng inyong sasakyan. Kung
hindi, makabubuting ipaayos na agad
at palitan ang inyong wiper blade.
3. I-check ang baterya at inyong
mga ilaw. Kapag maulan, malakas
ang konsumo ng kuryente dahil sa
paggamit ng wiper at kung minsan
ay pati na rin ang headlight para sa
inyong visibility.
4. I-check din ang tire pressure
ng inyong mga gulong pati na rin
ang inyong spare tire. Maigi na ang
laging handa.

Habang Nagmamaneho na malakas
ang ulan:
1. Magbawas ng tulin (reduce
speed). I-adjust ang distansya
sa kasunod na sasakyan. Huwag
TUMUTOK (TAIL GATING).
2. Magbukas ng head lights para
sa inyong visibility. Gumamit ng wiper.
3. HUWAG GUMAMIT NG
“HAZARD LIGHTS.” Headlight lang
ang gamitin kapag malakas ang ulan
upang madagdagan ang visibility.
4. Iwasan ang mga lubak at yung
may malalim na tubig upang maiwasan
ang pag-skid ng inyong sasakyan o
“hydroplaning.”
5. Umiwas sa mga baha. Huwag
ilusong ang sasakyan lalo na kung
aabot sa inyong makina ang tubig.
6. Ilagay sa tamang temperatura
ang inyong aircon. Dapat ay hindi
masyadong malamig para hindi
lumabo ng inyong salamin.
7. Kung sobrang lakas ng ulan at
nagsi-zero visibility na ay makabubuting
igilid ang inyong sasakyan sa ligtas na
lugar at palipasin ang ulan. Maaari din
ninyong ipasok sa mga gasolinahan o
di kaya ay lumabas sa pinakamalapit
na exit.
Ilan lamang ito sa mga tips na
maaaring makatulong sa inyong
paglalakbay. Kung malakas ang ulan o
may bagyo at hindi naman gaanong
kaimportante ang inyong lakad ay mas
mabuting mag stay na lang sa bahay.
Laging tatandaan at isaalang-alang ang
kaligtasan ng inyong mga pasahero,
ang inyong sarili at ng ibang taong
gumagamit ng kalsada. SALAMAT
PO. INGAT PO.

LIGTAS ANG MAY ALAM!

agsagawa muli ng SCTEX
Kaligtasan Sa Daan o
KalSaDa Tour ang NLEX
Corporation noong ika-20 ng
Setyembre kasama ang ilan sa
mga piling barangay ng SCTEX
mula sa Brgy. Laungcupang,
La Paz, at Brgy. Santiago,
Concepcion sa lalawigan ng
Tarlac, Brgy. Planas, mula sa
bayan ng Porac, Pampanga,
at Brgy. Palihan, Hermosa,
Bataan. Layunin ng tour na ito
na maibahagi sa mga lider ng
barangay ang safety features at

facilities ng NLEX Corporation
upang masiguro ang kaligtasan
ng mga motorista gayundin ang
mga kapitbahay na komunidad
nito. Nagsagawa rin ng Road
Safety orientation upang lalo
pang madagdagan ang kaalaman
at kasanayan nila bilang mga
lider sa kanilang komunidad
patungkol sa pagiging ligtas lalo
na sa kalsada. Patuloy ang NLEX
Corporation sa pagsasagawa at
paglulunsad ng mga kampanya
at programa na nagsusulong
ng Road Safety.

ni Bernadette Balitian
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HALLOWEEN SPECIALS:
FAMOUS CREEPY TOURIST
DESTINATIONS SA NORTE
ni Airyn Gimeno

N

T

unay ngang nakakaalarma ang
peligrong hatid ng Dengue sa
ating lahat. Bata man o matanda,
walang pinipiling biktima ang
mga lamok na nagdadala ng
sakit na ito. Kinakailangan ng
matinding atensyon at aksyon
upang maiwasan ito. Isa ang
Brgy. Dolores mula sa bayan ng
Mabalacat City, Pampanga na
masigasig sa pagpapatupad ng
mga programa upang agapan at
maiwasan ang pagdami ng lamok
sa kanilang komunidad na maaaring
maging sanhi ng iba’t ibang sakit.
Sa pangunguna ng kanilang
Punong Barangay na si Hon. Jerry
M. Tanglao, sinimulan ng Brgy.
Dolores ang “4 O’clock habit” na
naglalayong magsulong ng Dengue
Awareness sa buong komunidad. Sa
katunayan, tanging Brgy. Dolores
lamang ang nagpapatupad ng “4
o’clock habit” sa buong bayan ng
Mabalacat.
Ang mga miyembro ng Barangay
Council ng Dolores, kasama ang mga
masisipag na volunteers, ay regular
na nag-iikot sa buong barangay arawaraw tuwing sasapit ang alas kwatro
ng hapon upang magsagawa ng
fogging, paglilinis ng mga kalsada
at de-clogging sa mga kanal upang
masigurong walang pamamahayang
maduming lugar ang mga lamok
sa kanilang barangay. Bahagi ng
programang ito ay ang pamimigay
ng mga electric mosquito killer at

medisina o vitamins sa mga lugar na
natukoy nilang hot spots ng barangay
upang makatulong na maagapan
ang sakit na Dengue. Nagsisikap
din ang mga miyembro ng barangay
council at volunteers na turuan ang
mga residente ng tamang paglilinis
at pagmamalasakit sa kapaligiran
upang sama-sama nilang labanan
ang nakakamatay na sakit dulot ng
dengue.
Sadyang mahalaga para sa mga
barangay leader ang kalusugan
ng kanilang mga residente. Sa
katunayan, binigyan ng pagkilala

sa Brgy. Dolores ng Mabalacat City
Social Welfare Development Office
bilang isa sa pinakamatulunging
barangay patungkol sa paghahatid
ng serbisyong medikal. Indigent man
o hindi ay libre ang serbisyong hatid
sa mga nangangailangang residente
upang mabigyan ng agarang
atensyon at lunas.
Ang Barangay Dolores at ang
kanilang pagbibigay halaga sa
kalusugan ang magpapatunay na
kapag malinis ang ating kapaligiran
magiging magaan at masaya ang
pamayanan.

akadungaw na sa bintana
ang
paparating
na
Halloween! Kasabay nito ang
pag-alingawangaw ng mga
kwentong kababalaghan ng
iba’t-ibang natatanging lugar.
Kung usaping katatakutan ng
iba’t-ibang tourist destinations,
hindi magpapahuli ang Norte
diyan! Sama na sa biyaheng
Norte at mamangha sa quick
facts ng ilang kilalang lugar
sa likod ng mga kwentong
kababalaghan ng mga ito.
1. Diplomat Hotel, Baguio-located
at the city of pines, sinisiguro ng
maraming turista sa Baguio na
mabisita ang lugar na ito. Sa kabila
ng haunted stories na bumabalot
sa matandang hotel na ito, isa ito

source: commons.wikimedia.org

source: commons.wikimedia.org

sa ipinagmamalaki ng siyudad
pagdating sa picture-perfect
at panoramic nitong istruktura.
Matatagpuan ang lumang hotel sa
itaas ng 17 hektaryang property ng
Dominican Hill na itinayo noon pang
taong 1911 bilang dating bahay ng
mga madre, headquarters ng mga
sundalong Hapon noong WW2, at
naging 33-room hotel noong 1973.
Naging abandonado ang lugar
makaraang mamayapa ang mayari nito at sinimulang pangalagaan
ng lokal na pamahalaan ng Baguio.
Dineklarang historical site ang lugar
taong 2005.
2. Cape Bojeador Light House,
Ilocos-maraming makatindigbalahibong kwento ang tore ng
Cape Bojeador na matayog na

nakatayo sa Vigia de Nagpartian
Hill. Ito ang nagsilbing marker ng
pinakadulong Hilagang Silangan
ng Luzon. Sinimulang ilawan ang
lighthouse taong 1892, panahon
ng Spanish Occupation sa bansa.
Nagsilbing guide ang tore sa
mga manlalayag upang hindi sila
magawi sa mabato at mapanganib
na pampang ng Ilocos. Taong 1990
nang sirain ng matinding lindol ang
lighthouse na ito at muling naging
functional sa tulong ng electricity at
solar energy. Ang Cape Bojeador
Lighthouse ay idineklarang National
Historical Landmark noong Agosto
13, 2004 at National Cultural
Treasure noong Hunyo 20, 2005.
3. Bahay na Pula, BulacanPinangangalagaan ng lokal na

source: commons.wikimedia.org

pamahalaan ng Bulacan ang isang
maituturing na structural at historical
heritage. Kilala hindi lamang sa
pagiging haunted ang mapula at
tila hindi kumukupas nitong wooden
walls, namamahay sa ilalim ng
bubong nito ang malagim na lamat
ng kasaysayan noong WW2, lalo
sa mga kababaihan ng Bulacan at
Pampanga noong panahong iyon.
Ang bahay na pula ay itinayo noong
1929 bilang 2-storey mansion ng
pamilya Ilusorio at bahagi ng isang
hacienda sa San Ildefonso. Ang
mansyong ito ay pinaghinalaang
refuge ng Hukbalahap kaya’t sinakop
ito ng mga sundalong Hapon noong
American-Japanese War taong 1944.
4. Mt. Tapulao, ZambalesAng bundok ng Tapulao ang

pinakamataas na bundok sa
Central Luzon na may taas na 6,683
talamapakan. Pinaniniwalaan ng
maraming hikers na ang bundok
na ito ay nababalot ng misteryo
at sinasabing marami sa mga
nagtatangkang akyatin ito ay
pinaglalaruan at nililigaw ng iba’tibang elemento. Pinamumugaran
man ng maraming kwentong
kababalaghan, hindi maitatanggi
ang kagandahan ng bundok na
ito na may 36 kilometrong hiking
adventure. Kilala ang bundok
dahil sa challenging na rocky
trail, napakalamig na pine forest,
wondrous na mossy forest at
summit na hitik sa halamang Bonsai
at sa overlooking na scenic West
Philippine Sea.
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