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MAGPAPALUWAG NG TRAPIKO SA BOCAUE
NLEX PHILIPPINE ARENA INTERCHANGE, BUKAS NA!

FEEDBACK

BUKAS NA! FULL

FORCE

ni Micah Aquino

Santa
MALLARI

NA ASSISTANCE

L-R: Sta. Rosa Mayor Arlene Arcilla, San Juan Mayor Francis Arcilla, Sen. Francis Tolentino, Maligaya Dev't Corp COO Atty. Glicerio Santos IV,
DPWH Secretary Mark Villar, Quezon City Rep. Alfred Vargas, Sen. Joel Villanueva, Former House Speaker Feliciano Belmonte, Bulacan Gov.
Daniel Fernando, Bocaue Mayor Joni Villanueva-Tugna, Bulacan 2nd District Rep. Gavini Pancho at NLEX Corporation SVP for Communication
and Stakeholder Management Romulo Quimbo Jr.

Kasama sa Philippine Arena
Interchange ang 80-lineal meter
bridge na nagdurugtong sa Bocaue
Municipal Hall, NLEX, Ciudad de
Victoria, and Bocaue-Sta. Maria
Bypass Road. Mayroon din itong
isang northbound entry at exit toll
plaza habang kasalukuyan namang
ginagawa ang isang southbound toll
plaza upang mas maging accessible
ang naturang arena.
Ayon kay Secretary Villar, isa
sa mga prayoridad na proyekto
sa Bulacan ang Philippine Arena

as magiging mabilis na ang biyahe
M
patungo sa silangang bahagi ng Bulacan
sa pagbubukas ng bagong NLEX Philippine

Arena Interchange.
Nanguna sa inaugural drive-thru ng interchange
sina DPWH Secretary Mark Villar, Senator Joel
Villanueva, Bulacan Governor Daniel Fernando,
Bulacan 2nd District Representative Gavini
Pancho, at Bocaue Mayor Joni Villanueva-Tugna.
Layon ng bagong interchange na mapabuti
ang daloy ng trapiko at accessibility ng Bulacan
road network partikular na sa Bocaue, Sta. Maria,
Pandi, Norzagaray, Angat, at kalapit-bayan.
kabuuang istorya sa pahina 3

PHILIPPINE ARENA INTERCHANGE

Interchange na inaasahang
makatutulong na maibsan ang
mabigat na sitwasyon ng trapiko sa
Governor F. Halili Road in BocaueSta.Maria at Bocaue Interchange.
Umaasa rin si Villar na magiging
instrumento sa paglago ng
ekonomiya ng probinsya ang
bagong interchange.
Para naman kay NLEX
Corporation President and General
Manager J Luigi L. Bautista,
masigasig na sinusuportahan
ng NLEX ang mga proyektong

pang-imprastraktura ng gobyerno
dahil nagdudulot din ito ng
travel convenience para sa mga
motoristang dumaraan sa NLEX at
nagbubukas ng mga oportunidad
para sa local communities.
Sa kalaunan, magkakaroon din
ng southbound entry, northbound
entry at exit toll plaza na bubuo sa
Tambubong Interchange. Magiging
panibagong access ito para sa mga
motoristang manggagaling sa NLEX
patungo sa eastern portion ng
Bulacan at vice versa.

Kasagsagan ng traffic at isama
pa ang mga nag-iinitang ulo ng
mga motorista na bumibiyahe
dahil sa sobrang traffic, nang
masabugan ng gulong sina Ma'am
Anne Esguerra. Kasabay pa ng
pagsabog ng gulong, akalaing
nasa kalagitnaan sila ng toll plaza.
Nagulat sila nang may pasugod sa
kanila. Hindi nila lubos akalaing ang
tutulong sa kanila ay buong grupo ng
NLEX SCTEX employees. Isang team
ng basketball may kasamang coach
pa! O diba?! Ang mga dumating ay
sina Patrol Officer M. Noel Dela Cruz

at Patrol Officer R. Navarro kasama
ang kanilang team. (Traffic Marshalls
Bugay, Dolon, Gervoso, Salcedo at
Dazal). Nawala ang stress ni Ma'am
nang sila ay tinulungan, binantayan at
hindi sila iniwan hanggang mapalitan
ang kanilang gulong. Ang ending
natapos ang problema sa sumabog
na gulong sila ma'am.
Kaya naman, taos pusong
nagpapasalamat sina Ma'am Esguerra
kina Patrol Officer M. Noel Dela Cruz
at R. Navarro kasama na ang mga
team nilang tumulong din. Maraming
salamat mga sir!!!!

NATATANGING KUMPANYA NG TRAK AT BUS,

Micah
AQUINO

WAGI SA 2019 NLEXCELLENCE SAFETY AWARDS

TUMINGIN NANG DIRETSO.
I-CHECK ANG KALIWA’T KANAN.
LINAWAN ANG MGA MATA.
ni Jenna Angeles

D

HALL OF FAME
L-R: Raul Ignacio (NLEX Corp COO), Grace Ayento (NLEX Corp AVP), J. Luigi Bautista (NLEX Corp President & General Manager), Meynard
Cruz and Ariel Mendes of Golden Shine International Freight Forwarder Corp., Bernstein Estiandian, Pauline Gallego and Melissa Pineda of JA
Global Logistics Solutions, Inc, Renie Ticzon (NLEX Ventures President) and Romulo Quimbo Jr. (NLEX Corp SVP)

COMPANY OPERATIONAL EXCELLENCE
L-R: Grace Ayento (NLEX Corp AVP), Nelson Delos Reyes (NLEX Corp AVP)N, Tony Basalo and Alfonso Garcera
of Pambato Cargo Forwarders, Inc., Mark Santiago, Jose Santiago, Jr., Josefina Santiago and Grace ParungaoSantiago of Santiago Cargo Movers Inc., Roosevelt Lasac, Rosven Lasac and Albert Lasac of RIL Transport Services
Inc., and Romulo Quimbo Jr., (NLEX Corp SVP)

WORD HUNT

ahil sa kanilang pakikibahagi sa
layunin ng NLEX na itaguyod
ang kaligtasan sa kalsada, 15 na
kumpanya ng bus at trak ang muling
kinilala ng NLEX Corporation sa
taunang NLEXcellence Safety
Awards.
Inilunsad noong 2013, ang
NLEXcellence Safety Awards ay
itinuturing na “seal of honor” sa mga
kumpanyang nagbibigay-halaga sa
maayos na sasakyan, mahusay na
drayber, makabuluhang road safety
policy at innovation.
Itinanghal ang Pambato Cargo
Forwarders Inc., Santiago Cargo
Movers Inc., at RIL Transport Services
Inc. bilang awardees ng Company
Operational Excellence dahil sa
kanilang mga polisiya at programang
sinisiguro ang ligtas na pagbibiyahe ng
kanilang mga drayber at mga sasakyan.
Sa Excellence in Vehicle Quality
category naman ay pinarangalan ang
Royal Cargo Inc., Fariñas Transit, at

Sultan Kudarat Milling and Trading Inc.
dahil sa pagpapanatili ng magandang
kalidad ng kanilang mga sasakyan.
Kinilala rin ng NLEX ang mga
kumpanyang may mga mahuhusay
at mga masunurin sa batas-trapiko
na drayber. Kabilang sa Driver’s
Professionalism awardees ay ang
Coda Lines Corporation, JNB Trucking
Corp, at WF Agro Freight Services
Corporation. Nakamit naman ng
CA Logistics ang parangal para sa
Innovation category.
Tinaguriang Hall of Famer ang
Golden Shine International Freight
Forwarder Corporation at JA Global
Logistics Solutions Inc. matapos
nilang manalo sa tatlong kategorya
sa nakalipas na mga taon.
Isa lamang ang NLEXcellence Safety
Awards sa mga programa ng NLEX
Corporation para isulong ang road
safety at ang matatag na ugnayan
sa mga customer.

EXCELLENCE IN VEHICLE QUALITY
L-R: Jennifer Jane Go (NLEX Corp VP), Erin Sarmiento-Masangcay and Elmer Francisco Sarmiento of Royal Cargo,
Inc., Riza Faye Francesca Farinas Favis of Farinas Transit, Herbert Maningas of Sultan Kudarat Milling and Trading,
Inc., Romulo Quimbo (NLEX Corp SVP) and Grace Ayento (NLEX Corp AVP)
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Pasko sa Pilipinas, isa ito sa mga inaabangang okasyon at tradisyon. Ang
pag-celebrate natin ay nagsisimula ng Disyembre 16 pa lang at natatapos ito
sa unang linggo ng Enero. Disyembre 16 ang hudyat ng simula ng Simbang
Gabi, siyam na araw na misa ito ng madaling araw hanggang Disyembre
24. Siyempre paglabas ng simbahan, hindi mo pwedeng palampasin ang
pagkain ng puto bumbong at bibingka, samahan mo pa ng mainit na salabat.
Pagsapit naman ng bisperas ng Pasko heto na ang Noche Buena. Nakahain
na sa mesa ang lahat ng pagkaing pampasko katulad ng hamon, lechon,
at iba pa. Siguradong lahat tayo ay inaabangan ang Pasko at ang mga
pagkaing ating pagsasaluhan sa panahong ito.
Kaya heto na ang mga pinakasikat na pagkain tuwing Pasko.

EXCELLENCE IN DRIVER PROFESSIONALISM
L-R: Grace Ayento (NLEX Corp AVP), Nemesio Castillo (NLEX Corp VP), Risheree Codamon, Herbert Codamon,
Gian Kyla Codamon and Risley Codamon of Coda Lines Corporation, Rosa Nabaunag and Lelito Dy Nabaunag of
JNB Trucking Corp., Winston Flores, Benjie Padua and Edward Rivera of WF Agro Freight Services Corporation,
West Dionisio (NLEX Corp AVP) and Romulo Quimbo Jr. (NLEX Corp SVP)

STOPOVER

BALITANG NLEX-SCTEX

34

INNOVATION EXCELLENCE
L-R: Glenn Campos (NLEX Corp VP), Ramonchito Mendoza, Vic Almeda and Antonio Cembrano of CA Logistics
Corporation, Romulo Quimbo, NLEX Corp SVP and Grace Ayento (NLEX Corp AVP)
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USAPANG DRIVER
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ecember na!!! Simulan mo na ang iyong countdown at
malapit na malapit na ang pinakamasayang selebrasyon
sa Pilipinas, ang kapaskuhan. Santa Claus is coming to town,
Leigh Randall
KING-CRUZ
ano nga ba ang Christmas wish mo ngayong taon?
Hindi lang para sa mga bata ang wish o mga regalo pwede din sa ating mga
pusong bata. Samu’t sari ang kahilingan ng bawat isa ngayong taon, may materyal
na bagay o simpleng kumpletong pamilya ay sapat na.
Pero lagi nating tatandaan na ang sentro ng ating selebrasyon ay ang kapanganakan
ng ating Panginoong Hesus na kung saan Siya talaga ang tunay na source ng
kasiyahaan ng ating buhay. Kaya naman nagtanong kami sa ating mga ka-NLEX
kung ano nga ba ang Christmas wish nila ngayong kapaskuhan?

SIPAG AT TIYAGA, SUSI SA TAGUMPAY NG
SANTIAGO CARGO MOVERS INCORPORATED
ni Jenna Angeles

M

“Magkaroon lang ng masayang
pamilya ang wish ko ngayong
kapaskuhan.”
– NOEL

“Yumaman, sana matupad ang
wish kong ito ngayong Pasko.”
– JAY

“Matagal ko ng wish ang
magkaroon ng sarili kong
sasakyan, kotse.”
– ANGEL

“Simple lang naman ang wish
ko ngayong Pasko, ang maging
masaya.”
– ARMAN

“Ang wish ko ay para sa lahat,
sana ay magkaroon tayo ng
masayang Pasko ngayong taon.”
– ROGELIO

“Sana mawala na ang traffic sa
Pilipinas para mapabilis na ang
biyahe.”

– PATRICK

“Wish ko na magkaroon ng bahay
at lupa”
– ROEL

– RODEL

“Iphone o kahit anong cellphone
ang aking wish ngayong Pasko.”
– NONOY

– ED

“Para sa aking kumpanya, ang
wish ko ay sana may bonus!!!”

“Ang wish ko para sa aking kapwa
driver na mawala na ang traffic sa
Pilipinas at magkaroon ng maayos
na biyahe.”

“Wish ko na magkaron ng isang
mahabang bakasyon sa Ilocos
para maka-relax.”
– LOUIE

“Isa lang naman ang wish ko
ngayong Pasko, ang mas mahaba
pang buhay kasama ang pamilya
ko.”
– TATA

“Magkaroon lang ng malusog na
pangangatawan ay masaya na ko
ngayong Pasko.”
– BILLY

“Kasiyahan ng aking pamilya at
kumpleto sana kami ngayong
Pasko.”
– JOHN

“Good health at maayos na
pamilya ngayong Pasko.”
– BRYAN

ula sa isang mahirap na
pamilya ang mag-asawang
Josefina at Pito, hindi sapat ang
kinikita nila para sa kanilang
pamilya. Upang makatulong
sa pang araw-araw na gastusin,
ang padre de pamilya na si Pito
ay nagmaneho ng jeepney at si
Nanay Josefina ay pinasok ang
iba’t ibang hanapbuhay tulad
ng pagtitinda sa palengke.
Nagsumikap silang mag-asawa
upang mapagtapos ng pag-aaral
ang kanilang mga anak.
Dahil sa sipag at tiyaga ay
naitayo nina Josefina ang Santiago
Trading taong 1983. Nagsimula
sila sa isang segundamanong truck
upang humakot ng mga waste
material mula sa isang planta sa
Marikina. Hindi naglaon, dahil
sa kanilang pagpupursigi, isang
kumpanya ang nag-offer na
magbigay ng suportang pinansyal
upang madagdagan pa sila ng
10 truck.
Naging maayos naman ang
kanilang negosyo ngunit dinanas
din nila ang krisis pampinansyal.
Isa na rito ay nung naghigpit
ang Pilipinas sa paggamit ng
segundamanong trucks. Dito
na nagsimula ang unti-unting
pagbagsak ng kanilang negosyo.
Dahil sa pagsisikap ng magasawang Santiago, napansin muli
ito ng isang kumpanya at binigyan
sila ng suportang pinansyal.
Nakabangon sila at nagpatuloy ang
pagpasok ng mga biyaya. Nakitaan
ang mag-asawang Santiago ng
dedikasyon at pagmamahal sa
kanilang hanapbuhay kaya iba’t
ibang kumpanya ang tumangkilik
at naniwala sa kanila.
“Kapag kayo ay bumagsak,
kasama akong babagsak,”

ani Josefina sa kanyang mga
empleyado. Ang pagmamahal
nila sa kanilang mga empleyado
at mga kumpanyang tumutulong
sa kanila ay isa lamang sa mga
sikreto ng mag-asawang Santiago
sa kanilang tagumpay. Itinuturing
niyang mga anak ang mga driver
at pahinante niya. Binibigyan
ng food allowance ang bawat
empleyado. Isa sa mga inaabangan
ng empleyado ang boodle fight
na si Misis Josefina mismo
ang nagluluto para sa kanila.
Disenteng hanapbuhay ang nais
nilang maibigay sa kanilang mga
empleyado. Kaya patuloy din ang
pagbibigay ng training sa mga
empleyado nito upang matiyak ang
mahusay at kalidad na serbisyo.
Sa kasalukuyan, kasama ang
mga anak nina Josefina at Pito
sa pagpapatakbo ng kanilang
kumpanya na kilala na bilang
Santiago Cargo Movers, Inc. Alam
ng magkakapatid na Santiago ang
pinagdaanan ng kanilang mga
magulang kaya ipinagpatuloy at
pinaunlad pa nila ang kanilang
negosyo. Ayon sa kanila, hindi
nila magagawang umasenso ng
sila lang, kailangan nila ang bawat
empleyado.
Patunay ng de-kalidad na
serbisyo ng kumpanya ang
pagtanggap ng iba’t ibang
parangal tulad ng NLEXcellence
Safety Awards on Driver
Professionalism na iginawad ng
NLEX Corporation. Ang award na
ito ay ibinibigay sa mga kumpanya
na napapanatili ang pag-employ
ng mahusay, dedicated at lawabiding drivers upang masiguro
na ligtas ang mga pasahero at
kargamento nito.

BUHAY DRIVER

ANG WISH KO NGAYONG PASKO…
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BUHAY DRIVER

NALDO OGAYA, ANG DRIVER NA ACHIEVER!
ni Airyn Gimeno

SLOW MOVING VEHICLE
“Ang bagal ko na nga
mahuhuli pa rin sa NLEX
at SCTEX?” “Di naman ako
speeding o lampas sa takdang
tulin ah!” Ito ang kadalasan na
itinatanong ng mga motorista
na nahuhuli sa paglabag sa
speed limit.
Ang
speed
limit
ay
hindi lamang para sa mga
lumalampas sa itinakdang
tulin na 100 kph para sa class
1 tulad ng mga kotse at 80 kph
para naman sa class 2 at 3 na
sasakyan tulad ng bus at truck.
Kasama din ang pagtakbo ng
sasakyan sa isang expressway
ng mabagal o mababa sa 60kph
(kilometers per hour). Kung mas
mabagal ka pa sa minimum na
itinakdang tulin na 60 kph para

Jericho
MERCADO

sa lahat ng uri ng sasakyan,
ito ay isang paglabag din sa
Batas Trapiko na sumasailalim
sa Disregarding Traffic Sign
(DTS) - speed limit. Hindi na
kinakailangan ang gadget o
camera para mahuli ka dito.
Sa pamamagitan ng pacing
ng patrol vehicle sa isang
pinaghihinalaang mabagal na
sasakyan ay maaari ng parahin
ang lumalabag.
Ang masyadong mabagal
na sasakyan ay lubha ring
mapanganib sa loob ng mga
expressway. Nagsisilbi itong
obstruction sa ibang mga
sasakyan na maaaring pagmulan
ng aksidente. Bumiyahe sa
tamang bilis, iwas aksidente
na, iwas huli pa. Ingat po kayo.

CHILD SAFETY IN
MOTOR VEHICLES ACT
(RA 11229)

D

alawampu't tatlong taon na
sa CA Logistics, nananatiling
mapagpakumbaba si Chief Naldo
sa kabila ng husay at achievement
niya sa kanyang hanapbuhay.
Si Naldo Ogaya, isang truck
driver ng CA logistics ay hindi
pangkaraniwang driver. Isa na rin
kasi siyang boom operator, forklift
operator, assessor ng road testing
ng ibang drivers at chief mechanic
ng iba’t ibang CA Logistics trucks
na bumibiyahe araw-araw. Sa
katunayan, “chief” ang tawag
sa kanya ng mga kasamahan sa
trabaho at “Number 1 driver”
naman para sa kanyang mga bisor.
Hindi naging madali ang simula
ni Chief sa buhay. Isang faithful
husband at ama ng anim na
mabubuting anak. Tubong Solano,
Nueva Vizcaya ang 53 years old na
driver. Isa noong driver at mekaniko
si Naldo sa logging company sa
kanilang probinsya bago mapunta
sa Metro Manila. Sumusubok
lamang sa pangungontrata sa
maliit na kumpanya sa Maynila,
tila napabilib ang CA Logistics
sa pagiging maabilidad ni Chief.
Dito nagsimula ang masasabing
mabuting kapalit ng pagtitiyaga

ng mapagpakumbabang driver.
Sa katunayan, may mga
pinanghahawakang
Backing
certificate, Defensive Driving
Certificate, TESDA certificates
at seminars at orientations si
Chief. Ang mga ito ay sponsored
ng
kumpanyang
kanyang
pinagtatrabahuhan.
“Noong una, gusto ko lang
marating ang mga lugar na hindi
ko pa nararating. Masaya ako.
At hanggang ngayon ganoon pa
rin.” Sa pagdaan ng panahon,
masasabing malayo na ang narating
ng driver na isa ring achiever. Aktibo
niyang ibinida ang kahalagahan
ng pagsabay ng kanyang mga
natututunan sa pagiging advance
ng teknolohiya lalo na sa trucking
at truck driving. Dagdag pa dito,
ipinagmamalaki ng chief driver and
mechanic ang iba’t-ibang proyekto
ng CA Logistics gaya ng orientation
at seminars bilang oportunidad na
ibinbigay sa kanya ng kumpanya.
Bukod pa rito, masayang
ibinahagi ni Naldo Ogaya ang
bunga ng kanyang sipag at tiyaga sa
pagmamaneho at sa iba niya pang
roles sa trabaho. Malaki ang ngiti ng
driver habang ikinuwento ang unti-

unting pagtatagumpay ng kanyang
mga anak sa kani-kanilang mga
buhay. Nakapagtapos ng Banking
and Finance ang kanyang panganay,
Secretarial ang pangalawang anak,
Marketing ang ikatlo habang nasa
highschool ang dalawa pa.
Kung tatanungin si Naldo sa
kung ano ang susi sa pagiging
epektibong driver, lubhang
mahalaga ang pagiging malusog,
physically fit at nasa condition
ang katawan. Mahalaga rin ang
disiplina sa oras upang makabawas
sa pagmamadali sa biyahe. Ano
nga ba ang sekreto ni Chief
upang magtagal at bigyang
pagpapahalaga ng kumpanya na
kanyang pinapasukan? “Kung ikaw
ang hinahanap, alam ng mga tao
na magaling kang magtrabaho.”
Payo ni Chief sa lahat ng driver
sa daan, “maging mapagbigay
at maging mahinahon sa daan.”
Ang road courtesy, na kalimitang
napapagwalang bahala, ay may
malaking bahagi sa kaligtasan
ng mga driver maging ng mga
commuters.
Ang
pagiging
mapagkumbaba sa daan ay susi
upang manatiling mapayapa ang
biyahe sa daan.

Reggie
MACAPAGAL

M

arami sa ating mga drayber
na pinauupo sa harapan ang
kanilang mga batang anak sa
kadahilanang para daw makita ang
daan at kapaligiran. Mayroon din
naman na kinakandong para tumigil
sa pag-iyak. Ngunit maaaring hindi
nila alam na nilalagay lamang nila
sa peligro ang kanilang mga anak.
Sa ilalalim ng RA 11229 o ang
Child Safety in Motor Vehicles Act,
ipinagbabawal na umupo ang mga
batang edad 12 pababa sa harap na
upuan ng mga sasakyan, pampribado
man o pampubliko, motorsiklo at
traysikel maliban na lamang kung ang
bata ay may taas ng 150 sentimetro
(4'11") at properly secured ng regular
seatbelt.
Layunin ng batas na ito na mailayo
at maiwas sa pinsala ang mga bata
dulot ng aksidente. Pinapayagan ng

batas na ito na maupo ang bata sa
likuran ng sasakyan kung ito ay may
child restraint system gaya ng seatbelt
at car seat na angkop sa taas at bigat
ng bata. Ang child restraint system
ay isang device na capable na maaccommodate ang bata o sanggol
na maipuwesto ng paupo (sitting
position) o patihaya (supine position).
May multang P1000 sa unang
paglabag, P2000 sa pangalawang
paglabag at P5000 at isang taong
suspenyon ng lisenya sa pangatlo at
susunod pang mga paglabag.
Bukod pa rito, ipinagbabawal din
ng batas na ito ang pag-iwan ng mga
bata sa nakaparadang sasakyan.
Paalala ng NLEX Corporation sa
mga motorista na laging sundin
ang batas na ito upang makaiwas
sa kapahamakan ang ating mga
mahal sa buhay.

KALIGTASAN SA DAAN
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TIPS FOR DRIVING SAFELY THIS HOLIDAY SEASON
ni May Molina
Nadarama mo na ba ang
kapaskuhan?
Ngayong holiday season,
inaasahan na ang mas malaking
volume ng mga sasakyan sa
daan. Kaya naman, mapa-bibiyahe
ka patungo sa mga handaan
o maglalakbay pauwi sa iyong
probinsiya, narito ang mga simple
tip na maaari mong gawin upang
maging ligtas ang iyong paglalakbay.
Prepare for your trip.
Bago pa man umalis, tiyaking
handa ka sa mga maaari mong
kailanganin sa daan gaya ng pagkain,
tubig at iba pang gamit para sa
mahabang biyahe. Huwag ding
kalimutang magdala ng emergency
kit.
Bukod sa mga gamit, siguraduhin
ding may sapat kang pahinga at
nasa maayos na kondisyon ang
iyong sasakyan upang maiwasan
ang anumang insidente. Maglista
din ng mga emergency numbers na
maaari mong tawagan kung nagkaaberya. Sa NLEX at SCTEX, tandaan
ang hotline na 1-35000.
Makatutulong din ang pag-check
ng weather at road conditions sa
araw ng iyong pag-alis, gayundin

ang ruta na inyong daraanan upang
matantiya mo ang oras ng iyong
biyahe. Kung mahaba ang biyahe,
siguraduhin na magkaroon ng
frequent stops at regular restroom
breaks.
Mind your speed.
Siguraduhing nasa tamang bilis
ang pagpapatakbo ng sasakyan at
may sapat na distansya sa sasakyan
na nasa iyong harapan. Ang takbo
ng iyong sasakyan ay mahalaga lalo
na kung ikaw ay nasa expressway.
Huwag kalilimutan ang minimum
speed limit na 60kph for all types
of vehicles at maximum speed limit
na 100kph para sa class 1 at 80kph
naman para sa buses at trucks.
Buckle up.
Tulad ng speed limit, tiyakin
din na ang lahat ng pasahero ay
nakasuot ng seat belt habang
nasa biyahe. Ang pagsusuot ng
seat belt ay makatutulong upang
maiwasan ang pagkakaroon ng injury
kung sakaling masangkot sa isang
aksidente. Samantala, kinakailangan
din ang paggamit ng child restraint
system para sa mga batang pasahero
maliban kung nasa 150 cms o 59

inches na ang height ng bata at
makakagamit na ng regular seatbelt.
Drive defensively.
Bagamat hindi maiiwasan ang
matinding trapik tuwing sasapit
ang ganitong panahon, mas
makabubuting mapanatili ang
pagiging kalmado at maglaan ng
mas mahabang pasensya upang
maiwasan ang road rage. Ito ay
para na rin sa iyong kaligtasan,
ng iyong mga pasahero at ng iba
pang motorista.
Don’t drive impaired.
Siguraduhing ikaw ay nasa maayos
na kondisyon bago magmaneho.
Kung sakaling kayo ay tutungo sa
isang handaan at hindi maiiwasan
ang inuman, mas makabubuting
mag-assign na lamang ng driver
na hindi iinom upang mas makapagenjoy at maging ligtas ang inyong
paglalakbay.
Panatilihing ligtas ang ating
biyahe lalo na ngayong holiday
season. Marami mang suliranin
sa daan, laging isaisip ang inyong
kaligtasan at ng mga mahal mo sa
buhay.

TOP 5 CAUSES OF ACCIDENTS FOR 2019
Warren
CELESTINO

I

ba’t ibang klase o klasipikasyon
ang aksidente na naitatala sa
bawat kalsada katulad ng selfaccident, rear-end collision, sideswipe collision, multiple collision,
angle collision at iba pa. Ang mga
klasipikasyon ng aksidenteng ito ay
ang mga dahilan kung bakit nangyari
ang isang aksidente.
Ang lahat ng naitatalang
aksidente sa loob ng NLEX ay
nirerespondehan ng mga Patrol
Crew na may mga sapat na kaalaman
sa pagsasaayos at documentation
ng ganitong insidente. Kabilang na
rito ang paggawa ng field sketch,
accident photography at initial
investigation report. Ayon sa datos
ng naitalang insidente mula Enero
hanggang Nobyembre 2019, ito ang
lima sa pinakamadalas na sanhi ng
aksidente:
Causes of Vehicular Accidents
			
January to November
1. Miscalculation - 41.9%
2. Insufficient Braking Distance - 27.7%
3. Pansamantalang nakatulog/
naidlip ang driver - 3.6%
4. Mechanical Problem - 2.7%
5. Na-detach na parte ng sasakyan - 2.2%

Miscalculation
ang
pinakamaraming dahilan ng
aksidente na may 53.59%. Ito ay
kadalasang mga sagian o sideswipe collision at pwede rin na
nag-overshoot sa kurbada o mga
exit.
Insufficient Braking Distance
naman ang pangalawa sa
pinakamaraming aksidente na
may 35.39%. Kabilang dito ang
mga rear-end collision, multiple
collision o karambola ng tatlo o
higit pang dami ng mga sasakyan.
Ang pangatlo naman ay kung
saan ang driver ay nakakatulog o

pansamantalang naiidlip habang
nagmamaneho na nag-resulta sa
rear-end, side-swipe o multiple
collision, ngunit karamihan ay
self-accidents lamang.
Mechanical problem naman ang
pang-apat na dahilan. Ang mga
aksidente naman na ito ay nagresulta dahil sa mga defective o
nasirang parte ng sasakyan katulad
ng problema sa manibela o brake
problems kung kaya’t nakakasuro
ng iba pang mga sasakyan.
Ang panglima naman ay ang
mga aksidente dahil sa natanggal
na gulong o minsan naman ay

propeller ng mga truck na natanggal
at nasasagasaan ng ibang mga
sasakyang kasabay sa kalsada.
Iba-iba man ang klase ng
aksidenteng nagaganap sa mga
kalsada lagi nating tatandaan na ang
mga aksidenteng ito ay maaaring
maiwasan. Ang pinakamabisang
paraan upang maiwasan ang
aksidente ay pag-exercise ng
tinatawag na Defensive Driving.
Ang pagkaidlip/pagkatulog
ng driver habang nagmamaneho
ay maaari ring maiwasan kung
maglalaan tayo ng sapat na oras sa
pagtulog bago tayo magmamaneho

ng sasakyan. Sa mechanical problem
at pagka-detach ng parte ng
sasakyan naman ay maaari ring
maiwasan kung tama ang pagmaintain ng ating mga sasakyan.
Ano mang pag-iingat ang ating
gawin kung ang magiging kasabay
naman natin sa kalsada ay walang
pag-iingat, maaari pa rin itong
humantong sa aksidente. Kaya
dapat ay maging responsableng
driver lahat. Lagi nating gawin ang
BLOWBAGETS bago magbiyahe
at laging tandaan na maging isang
defensive driver. Be safe.
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Thomas
GERONIMO

HI-TECH “LUPON TAGAPAMAYAPA SYSTEM”

NG BARANGAY TIBAG

PASKO NA SA NORTE
ni Airyn Gimeno
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S

abi nga sa isang awitin, “It’s
the most wonderful time of the
year!” Bukod sa Christmas bonuses,
kabi-kabilang bazaars, promos at
sales at panandaliang break mula
sa trabaho, alam mo ba na may
iba’t ibang paraan din ang mga
lugar sa Norte upang ipadama sa
atin ang nalalapit na Kapaskuhan?
Tara nang bumiyahe at damhin ang
saya ng Pasko! Dito tayo sa Norte!
Belenismo Festival, Tarlac
Taunang tradisyon ng probinsya
ng Tarlac ang pista ng Belenismo.
Sa pagdiriwang nito, ibinibida ng
iba’t ibang siyudad sa Tarlac, LGU,
mga ahensya ng gobyerno, mga
pribadong kumpanya at grupo,
mga simbahan at mga paaralan ang
kanilang interpretasyon at artistic
style ng makukulay na diorama
tampok ang Holy Family sa nativity
scene o ang pagkakapanganak kay
Hesus sa sabsaban ng Bethlehem.
Taun-taon, inoorganisa ng Tarlac
Heritage Foundation ang Belenismo.
Kagiliw-giliw sa paningin ng mga
bumibiyahe ang madaan sa probinsya
ng Tarlac dahil sa entries mula sa iba’t
ibang kalahok ay idinidisplay mula
sa kahabaan ng bayan ng Bamban
hanggang sa bayan ng San Clemente.
Giant Lantern Festival, San
Fernando, Pampanga
Tinaguriang Christmas Capital
of the Philippines, taunang
ipinagdiriwang ng San Fernando,
Pampanga ang pista sa pamamagitan
ng nagsisipaglakihang mga parol
o ang Ligligan Parul. Karaniwang
nagsisimula ang pagkutitap ng
mga parol na ito, na mula pa sa
labindalawang barangay ng San
Fernando, tuwing ika-unang araw
ng simbang gabi. Nananatiling
nakadisplay sa publiko ang
makukulay at intrikadong mga parol
sa Robinsons Starmills sa Pampanga

hanggang sa unang linggo ng Enero.
An Enchanting Baguio Christmas,
Baguio City
Hindi lamang kilala ang siyudad
ng Baguio sa coolest breeze nitong
kapaskuhan kundi sa pagiging
malikhain at mayabong nitong
kultura. Ang launching ng ‘An
Enchanting Baguio Christmas’ ay
hudyat din ng pagbubukas ng Baguio
Christmas Fair sa Burnham Park na
maihahambing sa Christmas Markets
sa Europa. Ang Enchanting Baguio
Christmas ay tunay na siksik, liglig at
nag-uumapaw sa sigla dahil sa iba’t
ibang programang nakahanda para sa
madlang bibisita sa siyudad. Kabilang
dito ang tindahan ng mga pagkaing
pamasko at delicacies ng Baguio City,
mga aktibidad na pampamilya at
pambata, mga pampasiglang bilang,
entertainment shows, mga nakakaaliw
na palaro, synchronized light shows
sa mga kalye ng Baguio, Christmas
tales at film showing, lantern parade,
Barangay Peace Cup tampok ang
ilang sports competitions, pasilip sa
kulturang Norte para sa mga turista,
outreach programs at maging art
exhibits.
Kalye Paskuhan, Bocaue, Bulacan
Sa isang mapayapang Barangay
Bagumbayan sa Bocaue, Bulacan
ay matatagpuan ang kakaibang
kalyeng hitik sa kulay at buhay
na buhay tuwing panahon ng
kapaskuhan. Itinuturing na espesyal
ang kalyeng ito na kung tawagin
ay Kalye Paskuhan dahil sa masigla
nitong pagdiriwang ng Pasko. Tuwing
gabi mula Disyembre 16 hanggang
Disyembre 25 ay dinaragsa ng
ilang daang tao ang kalyeng ito
upang makidiwang sa iba’t ibang
pagtatanghal dito. Karaniwang
tampok na performances ay ang
pagpapakita ng cultural relevance.
Bukod pa rito, kaakit-akit din

sa mga mata ang nagniningning
na bahay na binubuksan sa lahat
tuwing kapaskuhan. Ang Cotaco
Christmas House ay labinlimang taon
nang pinaiilawan para sa ikasisiya ng
mga batang naniniwala sa diwa ng
Pasko. Ang picture perfect na bahay
ay punung-puno ng magagarbo at
makukulay na palamuting pamasko
kaya’t dinarayo ng mga turista mula
sa iba’t ibang bahagi ng Bulacan.
Paskua Mi Ditoy, Ilocos
Ang Paskua Mi Ditoy o sa Ingles
ay Our Christmas Here ng Ilocos ay
karaniwang month-long celebration
ng Kapaskuhan sa mga Ilocano.
Nagsisimula ang selebrasyon sa
taunang Capitol Light-up kung
saan inihahanda ang giant Christmas
tree at belenismo sa Kapitolyo na
nagpapamangha sa netizens mula
sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.
Ginagawa ito sa pagpasok ng buwan
ng Disyembre at ibinibida ang mga
tradisyon ng Ilocano.
Isang highlight ng Paskua Mi Ditoy
ay ang annual cook-off na nilalahukan
ng marami upang ilaban ang iba’t
ibang espesyal na luto ng tupig.
Ang tupig, isang sikat na Christmas
delicacy sa Ilocos, ay malaking bahagi
ng hudyat ng Paskong Ilocandia.
Ang Christmas rice cake na ito ay
bahagi ng mayamang kultura ng mga
taga-Ilocos kung kaya’t hinihikayat
sa kumpetisyong ito ang pagiging
malikhain at innovative ng mga
kalahok upang lalong buhayin
ang market ng tupig at higit na
pagyamanin ang simbolo ng Paskong
Ilocano.
Ilan lamang ito sa makukulay
na pamamaraan ng pagbati at
pagdiriwang ng kapaskuhan sa
Norte. Ano pang hinihintay mo,
tara na’t makidiwang sa makulay
at makabuluhang Pasko!

I

sa sa mga pangunahing tungkulin
ng barangay leaders ay ang
mapangalagaan at maisaayos ang
kapakanan ng bawat naninirahan
sa kanilang nasasakupan.
Ganyan ang ninanais ng Barangay
Tibag, Pulilan, Bulacan sa pamumuno
ni Kapitan Rex Bryan ng ilunsad
nila ang “Lupon Tagapamayapa
Computerized System.” Layunin ng
proyektong ito na mas maisaayos at
gawing sistematiko ang database sa
pagtala ng mga isyu, paglutas ng
kaso at pagdokumento ng iba pang
datos sa kanilang komunidad para

sa mabilis na pag-aksyon.
Nagsimula ito taong 2016 ng
maupo si Kapitan Esguerra at
kumontrata ng computer engineer
na tutulong sa pag-computerize ng
data system ng barangay. Nagkaroon
ng master list ang mga kaso at iba’tibang issues sa barangay at naitinala
ito sa Digital Lupon Tagapamayapa
System. Sa pamamagitan nito ay
naging mabilis at madali ang pag
retrieve ng mga isyu at kaso sa
barangay, nakakatulong ito upang
mas mabigyan ng karampatang
solusyon ang mga suliranin ng

mga nasasakupan nito. Ito rin
ang kauna-unahang Digital Lupon
Tagapamayapa System sa Bulacan
at maging sa Region 3.
Sa loob ng tatlong taon, ang
Barangay Tibag ay itinanghal na
Kampyon sa Lupong Tagapamayapa
Incentive Award noong 2016, 2017
at 2018. Marami na ring mga
barangay ang lumapit sa Barangay
Tibag upang ipatupad ang ganitong
computerized system sa kani-kanilang
lugar, bagay na ipinagmamalaki ng
mga nasasakupan nito.

“SEE CLEARLY, DRIVE SAFELY” EYE CARE PROJECT NG NLEX-SCTEX UMARANGKADA!
ni Bernadette Balitian
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uling nagsagawa ng “See
Clearly, Drive Safely”
Eye Care Project ang NLEX
Corporation katuwang ang
mga espesyalista sa mata mula
sa Cardinal Santos Medical
Center at Cardinal Medical
Charities Foundation Inc. upang
makapaghatid ng serbisyong
medikal partikular na sa mga
may karamdaman sa paningin at
pagbibigay kaalaman patungkol
sa pangangalaga ng ating mga
mata. Ito ay isinagawa sa opisina
ng NLEX Corporation sa bayan
ng Mabalacat, Pampanga.
Kabilang sa mga benepisyaryo
ng proyektong ito ang mga lider
sa barangay, drayber at ilang mga
residente mula sa mga kapitbahay
na komunidad ng SCTEX. Ilan
sa mga barangay na nakiisa sa
proyektong ito ng NLEX Corporation
ay Barangay Dolores, Sta. Ines, Atlu

Bola, Cacutud, San Joaquin mula
sa bayan ng Mabalacat, Barangay
Anunas at Margot mula sa bayan ng
Angeles, at Brgy. Babo Pangulo mula
naman sa Porac, mula sa lalawigan
ng Pampanga.
Layunin ng proyektong ito na
makatulong sa mga drayber at
ilang residente na nakatira malapit

sa SCTEX na masigurong ligtas
ang kanilang pagmamaneho sa
pamamagitan ng pagsailalim
sa libreng eye check-up at
pagkakaroon ng karagdagang
kaalaman sa pangangalaga ng
ating paningin. Ito ay dahil gusto
ng NLEX-SCTEX na ligtas kayo,
at ligtas tayong lahat sa kalsada!

BIYAHENG NORTE
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