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Tambubong Interchange
Ang NLEX Harbor Link Segment
10 C3-R10 Section ay ang 2.6
kilometrong elevated expressway
mula sa Caloocan Interchange sa
C3 Road patungong R10 sa Navotas
City. Layunin nitong mapabilis
ang biyahe at makapagbukas ng
direktang daanan sa pagitan ng
Manila Port at NLEX.
Nagpapatuloy
din
ang
pagpapalapad ng 8-kilometrong
Segment 7 o Subic Freeport
Expressway (SFEX). Mula sa dating
tig-isang lane kada direksyon ay
ginagawa na itong tig-dalawang
lanes upang mas maging maayos
ang daloy ng mga sasakyang
papunta at palabas ng Subic Bay
Freeport Zone.
Katuwang ang Department of
Public Works and Highways (DPWH),
isinasagawa rin ng NLEX Corporation
ang
bagong
Tambubong

Clark South Toll Plaza
Interchange. Magkakaroon ng
entry at exit sa northbound ng
NLEX o sa direksyong patungong
Pampanga at entry papuntang
southbound o sa direksyong
paluwas sa Maynila upang maibsan
ang kadalasang mabigat na trapiko
sa Bocaue Interchange. Magiging
alternatibong ruta ito para sa mga
pupunta sa NLEX mula sa Sta. Maria,
Angat, Pandi at vice versa.
Nakikipagtulungan din sa Bases
Conversion and Development
Authority (BCDA) ang NLEX para
sa pagkumpleto ng New Clark City
Interchange sa Bamban, Tarlac.
Tatlong entry at tatlong exit toll
lanes ang ginagawa sa bagong
interchange na ito.
Kasalukuyan
namang
dinaragdagan ng lane ang mga
toll plaza sa Clark South para sa
mas mabilis na transaksyon. Isang

aliwa’t kanang mga proyekto ang
K
inaasahang makukumpleto ng NLEX
Corporation ngayong 2020 upang matugunan

ang suliranin sa trapiko at makapagbigay
ng dekalidad na serbisyo sa mga motorista.
Ilan sa mga ito ay ang NLEX Harbor Link
Segment 10 C3-R10 Section, SFEX Capacity
Expansion, Tambubong Interchange,
New Clark City Interchange, at Toll Plaza
Expansion sa SCTEX.

20 minutes na lang ang travel
mula sa NLEX hanggang SLEX
na sa kasalukuyan ay inaabot ng
dalawang oras.
Ayon kay NLEX Corporation
President and General Manager
Luigi Bautista, ang lahat ng
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mga proyektong ito ay parte
ng commitment ng NLEX na
makapaghatid ng mas mabilis, mas
kumportable, at mas ligtas na biyahe
sa lahat at makatulong na paunlarin
ang bansa sa pamamagitan ng mga
infrastructure project.
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kabuuang istorya sa pahina 3

SUBIC FREEPORT EXPRESSWAY (SFEX)

lane ang ginagawa sa Clark South B
exit habang dalawang lane naman
sa Clark South A exit. Kasama rin
sa mga nakalinyang proyekto ang
pagdaragdag ng lane sa iba pang
toll plaza sa SCTEX gaya ng Clark
North, San Miguel, at Tarlac.
Bukod pa sa mga nabanggit
ay sisimulan din ang iba’t ibang
proyektong naglalayong paigtingin
ang kaligtasan sa expressway
tulad ng major repair ng Candaba
Viaduct at ang taunang pavement
rehabilitation.
Nagsisimula na rin ang
konstruksyon ng unang section
ng NLEX Connector project,
ang 8-kilometrong all-elevated
expressway mula Caloocan
Interchange na babagtas sa
Blumentritt at España at kokonekta
sa Skyway Stage 3 sa may PUP
Sta. Mesa. Target nitong gawing

NLEX Harbor Link Segment 10 C3-R10 Section
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BALITANG NLEX-SCTEX

ALAMIN: PAGKAKAIBA NG EASYTRIP AT RFID
Micah
AQUINO

M

arahil isa ka sa mga
nagtatanong: ano nga ba
ang pagkakaiba ng Easytrip at
RFID signage na makikita sa EC o
electronic collection lanes sa NLEX
Balintawak at Bocaue toll plaza?
Maaari ba akong dumaan sa RFID
lane kung mayroon akong Easytrip?
Para sa kaalaman ng lahat, ang
Easytrip ay isang brand na may
dalawang uri ng produkto: ang
DSRC tag o transponder at ang RFID
sticker. Kung ikaw ay may Easytrip

tag, maaari ka lamang dumaan sa
Easytrip lane. Ngunit kung ikaw ay
may Easytrip RFID sticker, maaari
kang dumaan sa alinmang daanan
ng Easytrip o RFID.
Sa madaling salita, ang RFID lane
ay para lamang sa mga may Easytrip
RFID sticker habang ang Easytrip
lane ay para sa mga may Easytrip
tag at Easytrip RFID sticker.
Nananatili namang sapat ang
bilang ng cash payment lanes sa mga
toll plaza ng NLEX-SCTEX upang

ma-accommodate ang mga nais pa
ring magbayad ng cash.
Kamakailan lamang ay naglagay
ng mga exclusive RFID lane sa mga
toll barrier ng Balintawak at Bocaue
at toll plazas ng Meycauayan (SB), San
Fernando at Angeles (NB) upang mas
mabigyan ang publiko ng seamless
at hassle-free travel experience.
Sa pamamagitan ng Easytrip tag
o RFID sticker, mas mapapadali ang
biyahe ng mga motorista dahil halos
3 segundo lang ang transaksyon

kumpara sa pagbabayad ng cash
na umaabot ng 12-15 segundo.
Ang Easytrip RFID sticker ay
pwede ring gamitin sa CAVITEX.
Tinatanggap din sa NLEX-SCTEX ang
RFID sticker na ginagamit sa mga
expressway sa South Luzon ngunit
kailangan muna itong irehistro sa
Easytrip customer service centers na
matatagpuan sa NLEX (Balintawak
at San Fernando) o CAVITEX o sa
Easytrip installation sites sa mga
gasoline station sa NLEX.

PARA MAPANATILI ANG KALIGTASAN AT SEGURIDAD NG LAHAT

DAGDAG NA MGA CCTV AT MESSAGE SIGN SA NLEX-SCTEX
ni Micah Aquino

Good news ang hatid ng NLEX
Corporation sa bagong proyekto
nitong paglalagay ng mga bagong
closed circuit television (CCTV)
camera at variable message sign
(VMS) sa NLEX-SCTEX.
Ang proyektong ito ay
kasalukuyang isinasagawa bilang
pagbibigay prayoridad sa kaligtasan
at seguridad ng mga motorista at
commuter.
Nasa 15 na CCTV ang idinagdag
sa higit 100 na kabuuang bilang,
10 dito ay ilalagay sa NLEX at 5
naman sa SCTEX. Ilan sa mga
lugar na sakop ng proyekto ay ang
Tabang, Sta. Rita, Pulilan, San Simon,
San Fernando, Mexico, Angeles,
Clark North, Dolores, Luisita, at
Porac. Makatutulong ang mga
bagong video camera upang
patuloy na ma-monitor ang mga
biyaherong dumadaan sa NLEXSCTEX at agad na matugunan ang

kanilang pangangailangan sakali
mang magkaroon sila ng aberya
sa kalsada.
Batid din ng kumpanya ang
kahalagahan na maipaalam ang
kalagayan ng trapiko sa loob
ng expressway at iba pang
mahahalagang paalala sa publiko.
Kaya naman karagdagang tatlong
Variable Message Sign o VMS ang
ilalagay sa NLEX sa may bahagi ng
Pulilan northbound at southbound
pati na rin sa Bocaue southbound
upang magsilbing gabay sa mga
dumaraan sa expressway.
Taglay ng mga bagong VMS ang
full color at graphic capabilities
upang mas mabigyang pansin ng
mga motorista at commuter.
Sa mga darating na panahon ay
marami pang ilalatag na upgrade
ang NLEX Corporation upang
patuloy na makapagbigay ng
dekalidad na serbisyo.

WORD HUNT

ni Liezel Uy

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

Ang NLEX at SCTEX ay isang major road network na nagdudugtong-dugtong sa
iba’t ibang komunidad mula sa probinsya ng Northern at Central Luzon patungong
NCR. Araw-araw iba’t ibang lugar ang pinanggagalingan ng ating mga motorista na
bumibiyahe sa NLEX at SCTEX upang maghatid ng mga tao, produkto at serbisyo
na siyang nagpapalago sa ating ekonomiya.
Hanapin ang ilang mga lugar dito. Ilang lugar ang nakita mo?
OO ABRA
OO ANGELES
OO AURORA
OO BAGUIO
OO BALAGTAS
OO BALER
OO BANAUE
OO BATAAN
OO BOCAUE
OO BULACAN
OO CAGAYAN
OO CALOOCAN
OO CAPAS
OO CLARK
OO DAGUPAN
OO DAU
OO DINALUPIHAN
OO DOLORES

OO FLORIDA BLANCA
OO IBA
OO IFUGAO
OO ILOCOS NORTE
OO ILOCOS SUR
OO ISABELA
OO LA UNION
OO LAOAG
OO MABALACAT
OO MALABON
OO MARILAO
OO MEXICO
OO MEYCAUAYAN
OO MT. PROVINCE
OO NAVOTAS
OO NUEVA ECIJA
OO NUEVA VIZCAYA
OO OLONGAPO

OO PAMPANGA
OO PANGASINAN
OO PORAC
OO PULILAN
OO QUIRINO
OO SAGADA
OO SAN FERNANDO
OO SAN JOSE
OO SAN SIMON
OO STA. INES
OO SUBIC
OO TABANG
OO TARLAC
OO TIPO
OO TUGUEGARAO
OO VALENZUELA
OO VIGAN
OO ZAMBALES
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FEEDBACK

SERVICE

IN ACTION

Santa
MALLARI

Patrol Crew M. Doctolero

Patrol Crew M. Dela Cruz

Malakas na pagsabog ang narinig
nila Ma'am Dotie habang bumibiyahe
sa kahabaan ng NLEX. Dahan-dahan
niyang iginilid ang kanilang sasakyan
upang tingnan kung gulong nila ang
sumabog. Tama nga, sumabog ang
hulihang gulong nila sa kanan.
Magkahalong kaba at takot ang
kanilang naramdaman sa isiping puro
sila mga babae at kung sino ang
magpapalit ng kanilang sumabog na
gulong. May nag-iisa silang kasamang
lalaki ang kanyang anak na 17 taong
gulang subalit hindi naman marunong
magpalit ng gulong. Nagdesisyon na
si Ma'am na kumontak ng pwedeng
sumaklolo. Nakakontak sila ng rescue
ngunit manggagaling pa ng Hagonoy
at isa mula pa sa Maynila. Nawawalan
na sila ng pag-asang makaalis sa
ganoong sitwasyon nang biglang
may paatras na sasakyan papunta
sa kanila. "Hay! Salamat sa Diyos!
Ang kanyang nasambit. Patrol officers

ng NLEX ang dumating. Mula sa
sasakyan bumaba sina Patrol Officer
M. Dela Cruz at M. Doctolero.
Agad naman service in action ang
ating mga Patrol. Naglagay sila ng
traffic cones at dali-daling pinalitan
ang kanilang gulong. At habang
nagpapalit ng gulong, itinuro nila
kay Ma'am kung saan ang tools sa
kanyang sasakyan na ginagamit sa
pagpalit ng gulong at kung paano ito
tatanggalin. Sinubukan silang bigyan
ni Ma'am ng kahit pang merienda
lang ngunit tinanggihan ng ating
mga kasamahan at sinabihang i-like
na ang NLEX facebook at doon mag
feedback sa ginawa nilang pag-assist
dito. Pinakiusapan na lamang sila ni
Ma'am Dotie na paunlakan siyang
kuhanan sila ng picture upang
maipost sa facebook niya.
Maraming salamat Sir Dela Cruz at
Sir Doctolero sa inyong sumasabog
na pagtulong!
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BUHAY DRIVER

PAGSIKAT NG GOLDEN SHINE SA INDUSTRIYA NG TRUCKING
ni Airyn Gimeno

?
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ANU-ANO ANG IYON

Leigh Randall
KING-CRUZ

Sa bawat pagkakataong nadadapa tayo,
babangon at babangon pa rin upang harapin
ang bagong umaga. Kaya pagpasok ng 2020,
bawat isa sa atin ay may gustong baguhin para
sa mas ikabubuti o ikasasaya natin. “A better
me is coming,” ika nga. Kaya naman tinanong
namin sa mga biyaherong NLEX kung anu-ano
nga ba ang kanilang ipinapangakong baguhin
ngayong 2020.

N

akuha namin ang NLEXcellence
Hall of Fame Award nang dahil
sa pag-aalaga namin sa aming
mga tao,” ani Sir Ariel Mendez,
Operations Manager ng Golden
Shine International Freight
Forwarders, Inc.
Nagsimula ang Golden Shine
International Freight Forwarders, Inc.
bilang maliit na brokerage company
na mayroon lamang tatlong (3) truck
noong 2005. Sa kasalukuyan, ang
noo’y broker ay isa nang cargo
forwarding company na mayroon
nang 39 trucks na nagtatransport
ng anumang uri ng cargo mula
Pier hanggang sa iba’t-ibang lugar
sa Luzon.
Sa nakaraang labinlimang taon,
nanatili ang stability ng Golden Shine

dahil sa mainam na takbo ng trucking
industry sa Pilipinas. Isang advantage
ng kumpanya ang pagkakaroon ng
sarili nitong mga partner o broker na
kumukuha ng kanilang hauling service.
Sa mga susunod pang taon, nakikita
ni Sir Ariel Mendez, sampung taon
nang Operations Manager ng Golden
Shine, ang pagiging sustainable ng
Golden Shine at lalo pang paglago
nito.
Sa kasalukuyan, mayroong higit
kumulang 130 empleyado, kasama
ang mga truck driver, ang Golden
Shine. Sa dumaraming bilang ng
mga empleyado, ini-emphasize
ng management ng Golden Shine
ang pakikisama at pagtitiwala sa
mga taong bumubuo nito. “Ipakita
sa kanila ang malasakit,” ayon kay

Sir Ariel. Kaya’t kasama sa kanilang
programa ang dalawang beses kada
buwan na meetings sa kanilang mga
driver upang masigurong sila ay
napakikinggan.
Upang mapanatili naman ang
kalidad ng kanilang trucking service,
nagsasagawa ng weekly maintenance
check ang Golden Shine, kasama na
rito ang BLOWBAG pre-departure
check at araw-araw na maintenance
service sa bawat truck na bumIbIyahe.
Sa labinlimang taong pagbIyahe ng
Golden Shine, isa sa mga pagsubok
na kinahaharap ng serbisyo nito ay
ang malaking pagbabago sa trapiko
sa bansa, kasabay na rin ang mga
pagbabago sa ordinansa ukol sa mga
pagbiyahe ng trucks sa kalsada upang
maibsan ito. Gayunpaman, nagawang

i-manage ng kumpanya ang mga
bagay na ito upang mapanatili ang
kalidad at bilis ng kanilang serbisyo.
Masasabing ang susi sa
tagumpay ng Golden Shine ay
teamwork. Dagdag pa ni Sir Ariel,
ang mga empleyado ang nagaangat sa anumang negosyong
nagtatagumpay. Dahil dito, dapat
ay binibigyang-halaga ang kanilang

kapasidad at galing. Pinaniniwalaan
ng management ng kumpanya na
dapat ibigay sa empleyado ang para
sa kanila mula sa mga simpleng
treat hanggang sa paniniguro sa
kaligtasan ng mga driver sa kanilang
mga biyahe.
Ang Golden Shine ay itinanghal na
of Hall of Fame Awardee sa nagdaang
NLEXcellence Awards 2019.

“Mas pagbubutihan ko pa
ang paghahanap ng aking
makakaparehang girlfriend.”
– BOBBY

“Ang ipinapangako ko sa 2020
ay magkaka-business na ako kaya
lalo ko pang pagbubutihan ang
pagtratrabaho.”
– BUCS

“Lalo akong magpapapogi,
magpapalagay na ako ng ngipin.”
– JEFF

“Mag-iipon na ko simula 2020,
iiwasan na ang pag gastos.”
– BUBOY

“Pangarap ko ang magkaroon ng
sariling bahay kaya mag iipon na
ako ng mabuti.”
– JAYSON

“Hindi na ako mambababae.”
– ONAD

“Mabait naman ako pero mas
magpapakabait pa ako.”
– NONOY

“Magbabago na ko, lahat ng
pangako ko ay tutuparin ko na.”

“Hindi na ako iinom!.”
– JUN JUN

– JESSIE

“Magsisipag ako para kumita ng
maganda.”
– TIGLAO

“Magpapapogi ako ng sarili ko,
aalagaan ko na ang sarili ko.”

“Hindi na ako magyoyosi.”
– JO

– GRIG

“Iwas na ako sa pag-inom ng
alak!.”
– MARLON

“Aalisin ko na ang lahat ng bisyo
ko.”
– JUN

“Hindi na talaga ako iinom ng
alak.”
– GUCILA

USAPANG DRIVER
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ROAD TO SUCCESS NI ALBIN ABAINZA
P

umasok bilang isang trailer
truck driver si Albin Abainza sa
Megaman Powertrade, Inc taong
2014. Sa aming panayam sa kanya
bilang katangi-tanging featured
driver, magalak niyang ikinwento
kung paano binago ng Megaman
Powertrade, at ang itinatak nitong
disiplina, ang kanyang buhay.
Mula sa lalawigan ng Laguna,
nagsimula si Albin bilang isang
assistant sa isang silkscreen printing
shop. Sa kagustuhang sumubok ng
iba pang bagay, naging helper
at pahinante sa isang trucking
company si Albin sa loob ng higit
walong taon. Nagsilbi siyang tagaload at unload ng mga kargada
nilang produkto sa mga panahong
iyon at kinalauna’y naghangad ng
pag-unlad sa kanyang hanapbuhay.
Kasabay ng determinasyon niyang
matuto, pinag-aralan ni Albin ang
pagmamaneho ng truck, sumailalim
sa iba’t-ibang training at pumasa
sa kanyang job application.
Noong marinig ang oportunidad
para sa mga truck driver ng nuo’y
umuusbong pa lamang na Megaman
Powertrade, Inc. Hindi nag-aksaya
ng panahon si Albin upang magapply. Walang gaanong ideya
sa growth na hatid sa kanya ng
trucking company, nagsimula siyang
magmaneho dala ang pangalan nito

AUTOMOTIVE ELECTRICAL SYSTEM
ni Jenna Angeles

ni Airyn Gimeno

sa iba’t-ibang panig ng Luzon.
Bilang isang ama ng dalawang
anak, mahalaga kay Albin ang
mabigyan ng edukasyon ang mga
ito. Kaya sa tulong ng educational
assistance
ng
kumpanya,
nagkaroon ng suporta ang isa sa
kanyang mga anak bilang sukli sa
kanyang matapat na paglilingkod
bilang isang drayber. Isa ito sa
pinagmamalaking benepisyong
kanyang tinatamasa sa anim na
taon niyang paghahanapbuhay
sa Megaman Powertrade. Sa
katunayan, nakapag-invest na si
Albin ang kanyang asawa para sa
edukasyon ng kanilang mga anak.
“Malaki ang pinagbago ko sa
kumpanya na ito” pagmamalaki
ni Albin. Bukod sa kumpletong
government
benefits,
may
partisipasyon din si Albin sa annual
defensive driving seminar at weekly
toolbox meeting na isinasagawa
ng kumpanya. Sinisiguro rin ang
kanyang spiritual at social needs ay
nabibigyang atensyon sa tulong ng
weekly bible study at mga programa
gaya ng family day, Christmas
party, yearend party at summer
outing. Higit pa dito, ang magaan,
welcoming at masiyahing kultura sa
loob ng trabaho ang nagdulot ng
at home na pakiramdam kay Albin.
Sa usaping pangkaligtasan sa

Rodenie
SEVILLA

daan, higit na mahalaga para kay
Albin ang disiplina na siya namang
itinuro sa kanya sa kumpanyang
kanyang pinapasukan. Ipinapayo nya
sa kanyang mga kapwa drayber ang
pagsunod sa itinakdang speed limit
para sa mga truck, ang pagsunod
sa batas trapiko at paggamit ng
apps gaya ng GPS tracker para sa
mas maginhawang byahe.

Noong tinanong namin ang
butihing drayber kung mayroon pa
siyang pinapangarap sa buhay sa
kanyang edad na 42, makikitaan si
Albin ng attitude ng kagustuhan
pang
umunlad.
Mananatili
siyang truck driver sa Megaman
Powertrade, ipagpapatuloy ang
kanyang investment at savings at
susubok siyang magnegosyo.

Si Albin Abainza, isang simpleng
drayber ngunit may kwento para
sa mga kapwa niyang drayber nan
ais ding makahanap ng lugar na
nagbibigay karangalan sa katulad
niya, ay inspirasyon upang sumubok,
magkaroon ng prinsipyo, at maging
masaya anuman ang tahaking
trabaho.

A

Ang inyong sasakyan ba ay
nakaranas na ng problemang
elektrikal sa gitna ng biyahe?
Nakakasira ng mapayapang biyahe,
di ba? Upang mabigyan ka ng
matiwasay na biyahe sa araw-araw,
tamang pangangalaga sa electrical
system ng inyong sasakyan ang
kinakailangan. Ang electrical system
ng sasakyan ay binubuo ng battery,
alternator, starter at fuses. Kung
sakaling ikaw ay magsasagawa ng
paglilinis o pangangalaga ng mga
electrical parts na ito, ang mga
sumusunod na paraan ay maaaring
makatulong upang mapangalagaan
ang mga ito.
Car Electrical System Maintenance
Tips
• Ang pinakamahalagang aspeto
ng sasakyan ay ang baterya. Dapat
laging tatandaan na ang baterya ay
kailangang palitan kada ika apat na
taon.
• Kailangang mahihigpit ang mga
battery terminal at hindi gumagalaw
ang baterya sa kinalalagyan nito. Kung

maluwag ito ay ipaayos agad sa isang
electrician upang makasiguradong
nagkakarga ang baterya ng maayos,
ipasuri din ang baterya gamit ang
load tester kada buwan.
• Laging i-check ang lebel ng
tubig sa baterya. Kung ito ay kulang,
lagyan ito kaagad ng malinis na
tubig. Gumamit ng distilled water
sa pagdagdag ng tubig sa baterya.
• Siguraduhing nasusukat at
naitatala ang rated at sustained
output ng alternator, ipasuri ito ng
regular sa electrician sa tuwing ipapamaintenance ang inyong sasakyan.
• Bigyan ng tamang atensyon ang
alternator, starter at fuses ng electrical
system. Kinakailangan itong regular na
mapatingnan kagaya na rin ng ibang
parte ng inyong sasakyan.
• Maging maingat sa pagpapakarga
ng inyong baterya. Siguraduhing
hindi over charged ito upang hindi
maapektuhan ang performance ng
baterya.
• Laging ilagay ang battery sa
tray nito. Siguraduhing malinis ang

A
baterya sa lahat ng pagkakataon
upang maiwasan ang pag-uumido
ng mga battery pole at terminal.
Maaaring gumamit ng tubig, baking
soda at toothbrush sa paglilinis nito.
Source www.iloveindia.com

SPEED
LIMIT

no nga ba ang ibig sabihin ng
“speed limit” at bakit dapat
itong sundin?
Ang “speed limit” ay ang
itinakdang tulin na dapat sundin
ng mga drayber upang masiguro
ang kaligtasan niya, kanyang mga
pasahero at ibang motorista. Ito ay
kadalasan nating makikita sa mga
lansangan, maging pangpubliko
or pribado. Ang itsura nito ay may
numero sa gitna na binilugan ng
pula.
Kadalasan ay makikita natin
ang mga speed limit sign bago
dumating sa lugar na kurbada,
paakyat, palusong o sa mga
lugar na madalas pangyarihan
ng aksidente. Maaari din natin
itong makita sa mga lugar gaya
ng palengke, paaralan, pook
dalanginan. Ito ang nagsisilbing
babala sa mga driver upang
maiwasan ang aksidente. Sa NLEX–
SCTEX, mahigpit na ipinapatupad
ang pagsunod sa speed limit.
May mga speed camera na nakainstall sa iba’t ibang bahagi ng
expressway at ang sinumang
lumabag sa nakatakdang bilis o
tulin ay huhulihin at iisyuhan ng
tiket bilang parusa.
Ang pagsunod sa speed limit ay
dapat nating ugaliin hindi lamang
upang makaiwas sa huli kundi
lalung-lalo na upang masiguro

ang kaligtasan ng drayber,
mga pasahero at ng iba pang
gumagamit ng kalsada.
Maraming aksidente ang
naitala na ang dahilan ay ang
hindi pagsunod sa speed limit.
Ang pagtakbo ng higit at mas
mababa sa speed limit ay pawang
delikado. Kung ang isang sasakyan
ay tumatakbo ng higit sa speed
limit, maaaring mawalan ng
control ang driver kapag biglang
sumabog ang gulong o di kaya
ay kapag biglang bumagal ang
sasakyan sa harapan. Kung ang
sasakyan naman ay tumatakbo ng
mas mababa sa speed limit, ito
ay maaari ding maging sanhi ng
aksidente dahil may posibilidad na
malito ang sasakyan na kasunod
nito o di kaya’y maging sanhi ng
biglang pagpreno o pagliko upang
maiwasan ito.
Ang pagpapatakbo ng sasakyan
ng naaayon sa takdang tulin
ang dapat maging panuntunan
ng lahat ng drayber. Palagiang
isaalang-alang ang kaligtasan
ng lahat ng pasahero at ng iba
pang gumagamit ng kalsada.
Laging isaisip na may pamilyang
naghihintay sa iyong pagdating.
Ugaliin ding magdasal bago
magbiyahe, humingi ng gabay
para sa ligtas na paglalakbay.
Ingat po!
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SAFETY TIPS SA MGA

Reggie
MACAPAGAL

B

BAGONG DRIVER

rake, Lights, Oil, Water, Battery,
Air, Gas o BLOWBAG ito ang
karaniwang tips na lagi nating
nadidinig at ipinapaalala sa mga
bagong driver, tips na talaga
namang nakakatulong bago
bumiyahe. Pero may mga bagay
din na akala natin simple pero
ating nakakaligtaang gawin bago
magmaneho:
1. Ikundisyon ang sarili (matulog
ng 7-8 oras) para hindi pagod ang
katawan at hindi inaantok kapag
nagmamaneho.

2. Huwag uminom ng alak bago
mag drive. Tatlumpong (30) minuto
hanggang 2 oras bago umepekto
ang alak sa katawan ng tao, sa
ganitong sitwasyon bumabagal
ang ating kaisipan at reflexes.
3. Laging maging mapagmasid
sa kapaligiran. Sa daan lang ang
tingin upang maiwasan kung may
mga sagabal o hazard sa ating
dadaanan.
4.
Isuot
ang
seatbelt.
Siguraduhing nakasuot agad ang
seatbelt ng driver at pasahero

pagsakay ng sasakyan para na
rin sa inyong kaligtasan.
5. Icheck kung ang mga papeles
ng sasakyan gaya ng OR/CR ay
nasa sasakyan. Ugaliing ilagay
ang mga ito sa compartment ng
inyong sasakyan at ito ay inyong
kakailanganin kung sakaling may
insidente o may inspeksyon.
6. Huwag kalimutang dalhin
ang lisensya. Ito ang pinaka
importanteng dokumento na dapat
siguraduhing dala ng driver bago
mag drive.
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BIYAHENG NORTE

10 MUST-EXPERIENCE IDEAS NGAYONG 2020
ni Airyn Gimeno

Cherry
DELA REA

Bernadette
BALITIAN

HANDOG AY SAYA

S
A

ng taong 2020 ay sinasabing
taon ng bagong simula.
Sa
labindalawang
buwang
panibagong buwan na lilipas,
siguruhin mong every second
counts! Narito na ang sampung
makabuluhang bagay ang maaari
mong ilagay sa iyong bucket list.
1. Declutter and renovate. New
year, new look! Ngayong 2020
magandang ayusin ang mga gamit at
i-dispose ang mga bagay na hindi na
kailangan. I-explore mo ang pagtayo
ng garage sale, maging bahagi ng
bazaar o simpleng pag-donate ng
mga ito sa mas nangangailangan.
Redecorate the household. Ang
simpleng pagpapalit ng theme color
sa bahay ay makakapagbigay sa iyo
ng fresher impression.
New look, new outlook! Hindi
lamang mga gamit ang dapat
i-declutter. Pati na rin ang outlook
mo ngayong 2020. I-bucket list na
ang pagsalubong sa taong ito na
may mas positibo, maliwanag at
mapayapang pagtingin sa buhay!
2. Be more environment friendly.
Sa patuloy na deterioration ng
kalikasan, mahalaga ang kontribusyon

mo para isalba ito. Isang bright idea
kung isasama mo sa iyong bucket
list ang eco-friendly lifestyle para sa
buong taon ng 2020! Maraming mga
simpleng paraan para i-express ang
iyong love for nature. Halimbawa
dito ang pagkokonserba ng tubig,
pagrerecycle ng mga gamit, pagiwas sa paggamit ng single-use
plastics at pagtulong sa information
dissemination tungkol sa kahalagahan
ng preserbasyon ng kalikasan.
3. Level up your game. Sa
pagpapalit ng taon, i-test mo ang
iyong sarili at ang kakayahan mo. Bike
longer, swim faster, kick higher. Ano
man ang sport mo, it’s time to go
outside your comfort zone and hit a
better target! Kasama ang disiplina,
dedikasyon at focus, makakamit mo
ito and this year is the right year
to level up.
4. Try out something new. Ikaw
ba ay taong trabaho at bahay ang
travel destination? Subukan mo ang
outdoor! Beach bumming, island
hopping, mountain climbing, road
trip, falls chasing at marami pang
maaaring gawin!
Kung gusto mo naman ang within

Metro Manila must-try, subukan
mong maglibot sa mga museo at
parke. Makakatiyak ka na hindi
masasayang ang iyong oras sa ganda
ng mga sining na iyong makikita.
Maaari mo ring idagdag sa iyong
listahan ang pagbisita sa mga
historical site sa iba’t ibang bahagi
ng bansa, sumubok ng mga cuisine
na hindi mo pa natitikman, magsolo travel, o mag-aral ng bagong
skills gaya ng foreign language,
photoshop, photography, swimming,
driving, baking at iba pa.

importanteng bagay na kailangan
mong pagbuhusan ng iyong atensyon
gaya ng animal welfare na maaari
mong maibahagi sa iba.

5. Volunteer. Napakahalagang
bucket list ang practice of
volunteerism mula sa maliliit na
bagay hanggang sa malalaki. Ang
attitude ng pagboboluntaryo ay
indikasyon ng inyong willingness
upang makatulong. Kasiyahan at
personal fulfillment naman ang
kapalit nito sa iyo.

8. Build real life connections.
Sa mas lalo pang lumalaking
impluwensya ng digital at social
media, madalas nating ma-miss out
ang mga pagkakataong makihalubilo
sa mga tao. Ngayong bagong
taon, bigyan natin ng prayoridad
ang bonding. Eat out! Magbahagi
ng iyong mga kuwento habang
nagkakape kasama ang barkada.
Go on trips together. Gumawa ng
masasayang bagay hanggang sa
makapag-focus ka sa pagbuo ng
malalim na koneksyon sa iyong
mga mahal sa buhay.

6. Adopt a stray animal. Kurot
sa puso ang makita ang libu-libong
mga hayop gaya ng mga aso at
pusa na kailangan ng proteksyon
at kalinga. Subukan mong magalaga ng isa sa kanila. Sa paraang
ito, magiging aware ka sa mga

7. Pursue that dream you’ve been
doubting yourself about. Ano pa
man ito mula sa pagtatayo ng maliit
na business o first step patungo sa
iyong dream job, o vlogging, o pageenroll sa cooking classes at maging
graduate studies, huwag mo nang
palampasin ang mga oportunidad na
naghihintay sa iyo para sa taong ito!

9. Focus on your well-being. Hindi

lamang sa physical fitness nakakamit
ang magandang kalusugan. Ito na
ang perfect time para sa malaking
mindshift for healthier mental and
emotional well-being! Sikapin mong
lumagay sa stress-free environment
at humanap ng mga paraan upang
ma-relieve ang iyong stress gaya
ng yoga at gardening.
10. Travel farther. Start your car
for a long drive o kaya ay i-book mo
na ang flight na ‘yan! Ngayong taon,
subukan mong pumunta sa lugar
na mas malayo sa nakasanayan mo.
Doon mo mararanasan kung gaano
kalawak ang mundo at kung gaano pa
karami ang pwede mong matutunan
hindi lamang sa mga lugar na iyong
mapupuntahan kundi pati na rin sa
discoveries mo sa iyong sarili.
Anu-ano pa man ang naiisip mong
paraan upang gawing worthwhile
ang iyong 2020, sikapin mong
ibigay ang iyong best effort para
sa resultang ikauunlad ng iyong
sarili at magdudulot ng magandang
impluwensya sa iba. Masayang
bagong taon sa iyo at sa maganda
mong simula!

aya ng Pasko ang dala ng NLEX
Corporation sa ibat-ibang
komunidad ng NLEX at SCTEX.
Layunin ng programang ito ang
magbigay ng saya at pamaskong
handog sa mga less fortunate na
bata at pamilya sa komunidad.
Ngayong taon ay nakiisa at
nakisaya rin ang ilang kapatid sa
MVP group foundation sa taun-taong
Pamaskong Handog ng NLEX at
SCTEX. Ang PLDT-Smart Foundation
at One Meralco Foundation ang

mga kumpanyang nakibahagi sa
ilang komunidad na beneficiary
ng programa.
Humigit sa 1,600 na bata,
kabataan at pamilya ang nakatanggap
ng maagang regalo at pang Noche
Buena. Ang mga komunidad na ito
ay ang Brgy. NBBS sa Navotas City;
Brgy. 14, 21, 22 at 28 sa Caloocan
City; Tullahan Communities na
nasasakupan ng Brgy. Ugong,
Valenzuela City, Brgy. Talipapa,
Quezon City at Brgy. 164, Caloocan

City. Kasama din sa beneficiaries
ang mga Aeta Community ng Brgy.
Inararo at Villa Maria sa Brgy. Camias,
Porac, Pampanga at Brgy. Tipo sa
Hermosa, Bataan.
Naghatid din ng saya ang mga
ginawang aktibidad tulad ng mga
palaro, magic show, raffle at iba pang
sorpresa mula naman sa komunidad.
Mga ngiti, lakas ng sigaw at galak
sa puso ang naibigay ng NLEX at
SCTEX sa iba’t-ibang komunidad
nitong nagdaang Pasko.
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