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SAMA-SAMA, TULONG-TULONG LABAN SA CORONAVIRUS

NG METRO PACIFIC TOLLWAYS, UMAYUDA SA MGA BARANGAY NA APEKTADO ECQ SA LUZON
Aabot sa 220 barangay ang
nabigyan ng bigas, canned goods,
at noodles sa mga lugar na sakop
ng lungsod ng Quezon, Caloocan,
Malabon, Navotas, Valenzuela,
Parañaque, Pasay, at Las Piñas sa
Metro Manila, at sa mga probinsya
ng Bulacan, Pampanga, Tarlac,
Bataan, Cavite, at Laguna.
Paliwanag ni MPTC President
Rodrigo Franco, “Hangad ng
kumpanya na masuportahan
ang relief efforts ng mga local
government unit at matugunan ang
pangangailangan sa pagkain ng
mga nasa komunidad na malapit
sa aming network of expressways.”
Bagaman may operational
challenges, nananatiling bukas
sa publiko ang NLEX, SCTEX,
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a gitna ng banta ng Coronavirus o COVID19, nananaig
ang natatanging kaugalian ng mga Pilipino---ang
pagbabayanihan. Isa sa mga kumpanyang nagpamalas
nito ay ang Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)
na nangangasiwa sa NLEX, SCTEX, CAVITEX, at CALAX.
Namahagi ng relief goods ang MPTC sa mga host
barangay nito na apektado ng pinaiiral na enhanced community
quarantine (ECQ) sa Luzon.
kabuuang istorya sa pahina 2

indi lang ang pagpapatupad
ng batas sa kalsada ang isa
sa pangunahing mandato ng
isang Patrol kundi ang pagtulong
ng tapat sa mga motorista na
nangangailangan ng tulong. At
iyon ang pinakita nina Patrol Crew
Ronnie Bustamante at Public Safety
Officer Jeffrey Torres.
Habang nagpapatrolya sina PC
Ronnie Bustamante at PSO Jeffrey
Torres, narinig nila ang isang tawag
sa radio ng isang kasamahang patrol
na may isang motoristang humihingi
ng tulong. Nasa Porac Plaza si Mr.
Isidro at si Patrol J. Peñaflor na
kanyang hiningan ng tulong. Ayon
sa motorista, hindi niya namalayan
na nahulog na ang kanyang belt bag
habang binabagtas niya ang SCTEX
gamit ang kanyang motorsiklo. Dahil
sa kagustuhang makatulong nina
Patrol Bustamante at PSO Torres,
kaagad nila inikutan ang dinaanang
lugar ni Mr. Isidro sa SCTEX.
Pagdating nila sa pagitan ng
Floridablanca at Dinalupihan, nakita
nila ang mga perang nagkalat sa
daan at ang belt bag na nasira
marahil sa pagkakasagasa ng
mga sasakyan. Malaking halaga
ang na-recover sa lugar at daliang
pinuntahan nina PC Bustamante at
PSO Torres si Mr. Isidro sa Porac
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CAVITEX at CALAX upang makiisa
sa panawagan ng gobyerno na
tiyaking hindi maaantala ang
pagbiyahe ng mga sasakyang may
dala ng basic necessities pati na
rin ang pagbiyahe ng mga taong
naghahatid ng essential services
gaya ng health workers.
Dagdag pa ni Franco, “Nawa sa
pamamagitan ng aming patuloy
na serbisyo ay matulungan ang
mga taong lubos na naapektuhan
sa krisis na dulot ng COVID-19.”
May krisis man o kalamidad,
patuloy ang pagtugon at
pagtulong ng mga kumpanya ng
MPTC sa mga nangangailangan
habang sinisiguro rin ang walang
patid na serbisyo at kaligtasan
sa daan.
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Plaza. Marahil kung hindi sa agarang
pagresponde nina PC Bustamante at
PSO Torres at mabilisang pag-radyo
ni Patrol J. Peñaflor, marami na ang
nasira or nawala sa mga perang
aksidenteng nahulog ni Mr. Isidro.

Lubos ang pasasalamat ni Mr.
Isidro kina PC Bustamante at PSO
Torres at pamunuan ng NLEX
Corporation sa pagtulong sa pagrecover ng kaniyang pera.
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HIDDEN
PARADISE?
PUNTA NA SA
MINALUNGAO

BALITANG NLEX-SCTEX

FREE TOLL PARA SA
MEDICAL FRONTLINERS
ni Airyn Gimeno

ni Airyn Gimeno

B

M

ula pa noong April 10, inilunsad
ng NLEX at SCTEX ang free
emergency towing services sa
buong kahabaan nito at mananatili
habang pinaiiral ang Enhanced
Community Quarantine sa buong
Luzon bilang tugon sa COVID 19.
Ang libreng serbisyo ay maaaring
magamit ng lahat ng motoristang
bumabaybay sa NLEX-SCTEX. Sa
pakikipagtulungan sa Automobile
Association Philippines (AAP), ang
mga nasiraang sasakyan ay maaaring

i-tow sa pinakamalapit na exit.
Bilang mahalagang component
ng supply chain, masigasig ang
NLEX at SCTEX sa pagpapanatili
ng tuluy-tuloy na daloy ng mga
kargamento, food supplies at medical
equipment ngayong kasagsagan ng
pandemya. Upang maiwasan ang
delay, nakaalalay ang NLEX-SCTEX
sa mga motorista kung makararanas
ng aberya.
Bilang suporta sa panawagan ng
pamahalaan, patuloy na isinusulong

ng pamunuan ng NLEX ang
pagbibigay ng dekalidad na serbisyo
sa mga motorista para sa efficient
na byahe lalo sa mga kritikal na
panahong gaya ng nararanasan ng
buong bansa ngayon.
Para sa agarang tugon, hinihikayat
ng pamunuan na tumawag sa NLEXSCTEX hotline 1-35000 sa oras ng
emergency habang nasa NLEX o
SCTEX o maaari ring mag-iwan
ng mensahe sa FB account: NLEX
Corporation/@NLEXexpressways.

ROADWAY LIGHTS AT SIGNS
UPGRADE SA NLEX-SCTEX
U

pang pag-ibayuhin ang
magandang serbisyo sa mga
motorista, dinadagdagan at
isinasaayos ang mga roadway light
at sign sa kahabaan ng NLEX at
SCTEX.
Ayon kay NLEX Corporation
President at General Manager Luigi
Bautista, mahigit sa 1,000 ilaw at 600
na bagong sign ang i-install para sa
mas ligtas na paglalakbay ng mga
motorista.
Sakop ng mga proyektong ito ang
northbound at southbound directions
ng expressway.
Ang mga dating sign ay papalitan
ng mas malaking sign para mas
mabigyang pansin at mas malinaw
basahin. Tinaasan din ang reflectivity
nito para sa kapakanan ng mga
motoristang bumibiyahe tuwing gabi.

nina Micah Aquino at May Molina
Bagama’t naantala ang pagtapos ng
proyekto dahil sa banta ng COVID-19,
makakaasa ang publiko na ito ay
itutuloy sa lalong madaling panahon.
Samantala, bilang bahagi ng
pagsusulong ng kaligtasan sa daan,
nakatakda ring makumpleto ang
pagpapalit ng 1,078 interchange at
median LED lighting mula Balintawak
hanggang Tabang.
Kinakailangang mapalitan ang
mga lumang ilaw sa nabanggit
na expressway section sapagkat
nabawasan na ang liwanag nito sa
paglipas ng panahon. Ginawa ring
20 lux ang illumination o brightness
level nito mula sa dating 12 lux upang
mas matulungan ang mga biyaherong
magkaroon ng kamalayan sa kanilang
paligid.
Paliwanag din ni Bautista, ang mga

enhancement effort na isinasagawa
ay nagmula sa mga suhestyon ng
customers na ipinaparating sa
kumpanya sa pamamagitan ng
stakeholder consultations, dialogues,
fora, surveys, at social media.
Batid ng NLEX Corporation ang
kahalagahan ng pagkakaroon ng
sapat na roadway lighting at angkop
na road sign para sa mas ligtas na
paglalakbay ng mga motorista sa
expressway.

ilang pasasalamat at pagbigay
ng buong suporta sa medical
frontliners ngayong panahon na
may COVID 19 pandemic, nagoffer ang NLEX, SCTEX, Cavitex,
C5 Link at CALAX ng libreng toll
para sa kanilang maginhawang
pag byahe. Nagsimula ang
programang ito noong ika-1 ng
Abril at magpapatuloy hanggang
matapos ang Enhanced Community
Quarantine sa buong Luzon.
Batid ng Metro Pacific Tollways at
NLEX Corporation ang kahalagahan
ng medical frontliners laban sa
dumaraming kaso ng COVID19
sa bansa. Kaya’t patuloy ang
pakikipagtulungan ng organisasyon
sa mga pagsisikap at pamamaraan
upang mapuksa ang pandemyang
ito.
Ang programang ito ay nabuo in
partnership with Easytrip Services
Corporation, na parte rin ng
Metro Pacific Tollways group. Sa
mga medical frontliner na naka-

avail na nito, mas madali na ang
kanilang byahe sa kahabaan ng ating
expressways dahil bukod sa free toll
na ay maaari na silang dumaan sa
mga exclusive RFID lanes ng NLEX
at SCTEX. Ang may existing RFID
accounts ay maaaring maka-avail
ng free pass via online registration.
Samantalang ang mga wala pang
existing RFID account ay maaaring
pumunta sa mga RFID Installation
sites sa Balintawak, Bocaue, San
Fernando at Angeles.
Ang libreng access sa expressway
ay isa sa mga mabisang paraan
upang maibsan ang hamon sa ating
medical frontliners na bumibyahe
araw-araw upang magampanan ang
kanilang tungkulin. Masasabing
malaking tulong ang programang
ito para sa kanilang walang humpay
na pakikibaka kontra COVID19
pandemic. Taos puso po ang aming
pasasalamat sa inyong walang
sawang serbisyo. Saludo po kaming
lahat sa inyo!!!
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TUMINGIN NANG DIRETSO.
I-CHECK ANG KALIWA’T KANAN.
LINAWAN ANG MGA MATA.
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Traffic Sign o Road Sign

Ito ay makikita na naka display sa gilid o ibabaw ng kalsada upang
magbigay ng impormasyon o instuction. Bilang isang drayber, komuter
o pedestrian, nararapat lamang na ating alam ang ibig sabihin ng
mga sumusunod na road signs. Ang pag suway o hindi pag sunod sa
ilang traffic signs ay maaring ma konsiderang traffic violation. Narito
ang ilang Traffic signs na makikita natin sa expressway at iba pang
pangunahing kalsada. Ilan road signs ang nakita mo?
OO ADVANCE EXIT SIGN
OO NO OVERTAKING ZONE
OO BUS-PUJ STOP
OO NO PARKING
OO CHECK BRAKES
OO NO UTURN
OO CURVE
OO ONE WAY
OO DOWNHILL SIGN
OO PROHIBITED ON EXPRESSWAY
OO EXPRESSWAY APPROACH SIGN
OO REDUCE SPEED NOW
OO EXPRESSWAY EXIT DIRECTION SIGN OO ROUND ABOUTA HEAD
OO GIVEWAY
OO SHARP TURN
OO INTERSECTION AHEAD
OO SPEED RESTRICTION
OO KEEP RIGHT
OO STOP SIGN
OO LANE DIRECTION
OO T-JUNCTION AHEAD
OO MERGING TRAFFIC
OO TRAFFIC LIGHTS AHEAD
OO NO LEFT TURN
OO TWO WAY
OO NO RIGHT TURN
OO UPHILL SIGN
OO NOENTRY
OO USE OVERPASS
OO NO LOADING AND UNLOADING ZONE OO VERTICAL CLEARANCE

B

inabagtas ni Sir Adrian ang
NLEX, galing siyang Tarlac
at patungo sana sa Pampanga,
nang makaramdam siya ng
kakaiba. Naku! Ano kaya yun?
Bakit may ganung tunog? Di
naglaon at napagtanto niya na
ang naririnig niyang tunog ay sa
bandang unahan pala ng sasakyan
nanggagaling. Upang makasiguro,
itinabi muna niya ang kanyang
sasakyan. Nasa bandang Angeles
na siya noon.
Pagkatabi ni Sir Adrian sa kanyang
sasakyan, napabulalas na lang siya,
"Ay nakupo!" Flat na flat pala ang

gulong niya sa unahan, sa may
bandang kaliwa.
"Buti na lamang at naitabi ko,"
ika niya. Hindi pa siya nagtatagal
sa ganoong sitwasyon nang
dumating ang ating mga Patrol.
Ang sumaklolo sa kanya ay walang
iba kundi sina Patrol Sumadsad at
Patrol Jonry Roxas.
Taos pusong nagpapasalamat si
Sir Adrian sa binigay sa kanyang
mabilis na serbisyo ng ating mga
kasamahan. Salamat mga Sir!!!
Pagpalain kayo! Isa na namang
motorista ang ating natulungan
at nabigyan ng munting kasiyahan.

STOPOVER

LIBRENG TOWING SERVICES,
INILUNSAD NG NLEX-SCTEX
NGAYONG ECQ

34

BUHAY DRIVER

SA PAANONG PARAAN KA
NATUTULUNGAN NG ATING MGA
TOLL TELLER O PATROL NG NLEX?
Leigh Randall
KING-CRUZ

Sa bawat araw ng pagdaan natin sa NLEX-SCTEX, iba’t-ibang toll teller at patrol crew ang
umaalalay at tumutulong sa atin para magkaroon ng seamless at ligtas na byahe. Ang
ating toll tellers at patrol crews ang tinaguriang frontliners ng NLEX at SCTEX. Sila ay
handang magbigay ng walang kapantay na serbisyo sa ating mga motorista.
Ang mga toll teller ang nakikipagtransact sa lahat ng motoristang pumapasok o lumalabas
ng NLEX at SCTEX. Ang bawat transaksyon ay may kaakibat na mabilis at magandang
serbisyo. Kilala natin sila sa trademark na laging pag-ngiti at pagsambit ng “Salamat po,
Ingat po!” sa tuwing nakakasalamuha natin sila sa mga toll booth na ating dinaraanan.
Ang mga magigiting na patrol naman ang nagsisilbing katuwang ng ating mga motorista
pagdating sa kalsada. Sila ang nag aassist sa mga nasisiraan ng sasakyan o sa ano mang
aberyang nangangailangan ng kanilang pagtugon sa buong kahabaan ng NLEX at SCTEX.
Iba’t-ibang mukha ngunit iisa ang adhikain: ang magbigay ng serbisyong world class sa
lahat ng mga motorista. Kaya naman nagtanong kami sa ating mga byaherong NLEXSCTEX kung sa paanong paraan sila natulungan ng ating mga toll teller at patrol crew sa
kanilang byahe sa ating expressway?

PAMBATO, ANG ACE PLAYER SA INDUSTRIYA NG TRUCKING
ni Airyn Gimeno

“Dahil mabilis mag transact ang
mga teller, nakakarating kami
kaagad sa aming pupuntahan.”
– DONDON, CLASS 2 DRIVER
SIS COMPANY

“Malaking tulong para sa akin
kapag mabilis mag transact ang
teller.”
– JOEL, CLASS 1 DRIVER
DWIZ COMPANY

N

agsimula ang Pambato
Cargo Forwarder, Inc. (PCFI)
taong 1979 bilang isang maliit
na forwarder ng mga shipment
mula Maynila hanggang Cagayan
de Oro. Sa loob ng 41 taon sa
industriyang ito, lumago ang
organisasyon at mayroon nang
apat na branch sa Luzon, pito
sa Visayas, at pito sa Mindanao.
Ang Pambato, na pinamumunuan
ni Mr. Liberato P. Santiago Jr., ay
kasalukuyang nasa business ng
door-to-door deliveries sa iba’t
ibang bahagi ng bansa via land,
air at sea travel. Kasama rin sa
kanilang serbisyo ang backloading,
warehousing and distribution, at
trucking and hauling na binubuo
ng 180 trucks.
Masasabing ang susi kaya’t
nananatiling top player ang Pambato
sa industriya ng cargo forwarding
ay ang kanilang premium quality

of service. Ika nga ni Mr. Alfonso
G. Garcera, Finance Manager ng
kumpanya, “mahalaga na masiguro
sa kliyente na makakarating ang
kargamento sa tamang oras,
hindi ito mawawala, at wala itong
damage.” Iyon ang hinahanap ng
mga customer upang pagkatiwalaan
ang kanilang pangalan. Upang
masiguro ang pagbibigay ng kalidad
na serbisyo, inaalagaang mabuti
ng Pambato management ang
kanilang pangunahing resources—
ang kanilang mga empleyado at
mga truck ng kumpanya.
Sa patuloy na paglaki ng
kumpanya, na may 192 drivers,
186 helpers at 68 office staff
na sa ngayon, sinisigurado ng
Pambato na pinakamahuhusay
ang mayroon sila kung kaya’t
nakaalalay ang kumpanya sa
bawat pangangailangan ng
mga ito upang magampanan

ang kanilang mga trabaho. Ang
pagmamahal ng Pambato sa mga
tao ang susi upang mas lalong
pag-igihan ng mga empleyado na
paghusayan ang kanilang ginagawa.
Kasama sa mga benepisyo ng
mga empleyado ang mandatory
requirements ng gobyerno at
mga programa ng kumpanya
para sa mga empleyado gaya ng
pagagawad ng Best Employee of
the Year at Best Driver Quarterly,
iba’t ibang selebrasyon at maging
financial assistance sa panahon ng
kalamidad at emergency. Sinisiguro
rin ng Pambato na ang kanilang
mga driver ay competent sa
trabaho. Katunayan, ang mga ito
ay kailangang sumailalim sa TESDA
Accreditation. At upang i-boost ang
morale ng mga driver, binibigyan
sila ng maayos na compensation
ng kumpanya.
Maalaga rin sa trucks ang

Pambato. Katunayan, may sarili itong
motorpool na binubuo ng rescue
team, mechanic, welder, painter at
iba pang esensyal sa pagpapanatili
ng magandang kondisyon ng mga
truck. Dito isinasagawa ang daily
Preventive Maintenance Service
(PMS) checklist bago i-deploy
ang mga truck sa daan. Para
lalong masiguro ang kaligtasan sa
daan, nagsasagawa ng iba’t ibang
programa ang Pambato gaya ng
weekly toolbox meeting, monthly
defensive driving training, quarterly
collaboration meeting (kung saan
ibinabahagi ng mga driver ang
kanilang mga karanasan sa kalsada
at sa kanilang mga kliyente upang
maging basis ng improvement), at
maging pagtatakda ng meetings sa
pagitan ng driver at mga kliyente.
Gaya ng ibang businesses, may
mga hamon ding kinaharap ang
Pambato. Isa dito ang matinding

traffic sa Metro Manila. Ngunit ayon
kay Mr. Alfonso Garcera, malaki
ang tulong ng NLEX Harborlink
Segment 10 upang umabot ang mga
truck sa tamang oras at madala ang
mga kargamento sa North Harbor.
Sa higpit ng kumpetisyon sa trucking
industry, mahalaga ang oras,
kalidad, at mahusay na customer
service. Upang makamit ito, dagdag
ni Garcera, malaki ang nagiging
tulong ng mga imprastraktura gaya
ng sa NLEX upang mapabilis ang
kanilang mobility.
Sa susunod na mga taon,
inaasahan ng Pambato na matayog
pa rin ang tindig ng trucking industry
sa bansa at maging international.
Mas magiging competitive pa ito
dahil sa lalong tumataas na demand
for goods ng bansa. Gayundin ang
pagtaas ng oportunidad para sa
mga Pilipino sa paghahanapbuhay
sa industriyang ito.

“Nabibigyan kami ng magandang
serbisyo ng mga teller.”
– JEFF, CLASS 3 DRIVER
CARGO COMPANY

“Kapag may aksidente sa
kahabaan ng NLEX, maaasahan sa
pag-assist ang mga patrol.”

“Noong nasiraan ako sa kahabaan
ng NLEX, ang mga patrol ang
naglagay ng cone at tinulungan
nila kami.”
– RUSSEL, CLASS 3 DRIVER
JCS COMPANY

– MARK, CLASS 3 DRIVER
JAMDI COMPANY

“Nakapagtanong na ako ng
lugar kung saan ang direksyon
at nasagot naman nang tama ng
teller.”

“Mabilis ang transaksyon ng mga
teller.”

“Mabilis ang transaksyon at
serbisyo.”

– BOBBY, CLASS 2 DRIVER
SOFTDRINKS DEALER
“Mabilis ang pagdaan sa NLEX
kasi mabilis ang teller.”

– RODEL, CLASS 2 DRIVER
WIN COMPANY

– PUTI, CLASS 3 DRIVER
4M COMPANY

– DADO, CLASS 3 DRIVER
TRAILER TRUCK

“Malaking tulong ang teller kapag
mabilis kumilos at mag transact."
“Inassist kami ng patrol
noong nasiraan kami sa NLEX.
Napakalaking tulong iyon para sa
amin.”

– WILLY, CLASS 2 DRIVER
MACLIN COMPANY

– ITCHO, CLASS 3 DRIVER
G TECHNICA

– PASCUAL, CLASS 2 DRIVER
JLKC COMPANY

“Napapangiti ako kasi magaganda
ang mga teller.”

“Nagbibigay ng magandang
serbisyo ang mga teller.”

– FRED, CLASS2 DRIVER
ZOOEY COMPANY

“Ang gusto ko ay mabilis na
serbisyo at naibigay iyon ng
teller.”
“Noong nasiraan kami at na-flat
ang gulong namin, tinulungan
kami ng patrol.”
– WILLY, CLASS 2 DRIVER
LACKO COMPANY

– PHILIP, CLASS 2 DRIVER
OFFICELUX

USAPANG DRIVER
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BUHAY DRIVER

MASAYA ANG PAGIGING DRIVER

BANTA NG GRASSFIRE
ni May Molina

ni Jenna Angeles

"

Masaya ako sa pagiging
driver,” ito ang nasambit ni
Sir Richard Castillo nang siya ay
aking nakapanayam tungkol sa
kanyang napiling trabaho.
Simula’t sapul na matutunan
niyang magmaneho ay ito na
ang kanyang ikinabuhay. Ang
hanapbuhay na ito ang nagtaguyod
sa kanyang pamilya. Dahil sa
trabahong ito ay natustusan niya ang
araw-araw nilang pangangailangan
at pagpapaaral ng kanilang mga
anak.
Sa kagustuhang mabigyan
nang mas magandang buhay ang
kanyang pamilya, naglakas- loob
siyang makipagsapalaran sa abroad.
Sinuwerte naman at natanggap
siya bilang truck driver sa Saudi
Arabia. Sa bansang di matumbasan
ang grabeng init, samahan pa ng
matinding kalungkutan, siya ay

tumagal din sa pagmamaneho rito
sa loob ng apat na taon.
Nang bumalik siya dito sa Pilipinas
ay napagdesisyunan na nilang magasawa na mamalagi na lamang siya
rito sa bansa kapiling ang kanyang
mga mahal sa buhay.
Naging maganda naman
ang kanilang naging desisyon.
Dahil sa kaniyang kakayanan at
karanasan ay madali naman siyang
nakapasok sa Santiago Cargo
Movers Incorporated. Nagbunga
ang kanyang mga pagsisikap at
nakapagpundar siya ng bahay,
motor at nakapag-aral ang kaniyang
mga anak.
Masasabi niyang isa sa naging
susi ng kanyang tagumpay ay
ang pagiging maingat niya sa
pagmamaneho. Ayon kay Sir Richard,
‘’maayos na pagsunod sa batas
trapiko tulad ng pagpapatakbo

ng sasakyan na naaayon sa tamang
speed. Sa truck, ang maximum
speed limit ay 80kph lamang kaya
sinisigurado ko na sinusunod ko yun.
Isa pa ay ang pagsigurado na nasa
ayos ang mga karga ng truck upang
makaiwas sa aksidente."
Bukod pa rito, nakatulong din
ng malaki ang ibinibigay na mga
seminar at training ng kumpanya
upang mas madagdagan pa ang
kanilang kaalaman. Masaya siya na
sila ay inaalagaan ng kumpanya para
masiguro ang kanilang kaligtasan.
Sa lahat ng ito, nagpapasalamat
si Sir Richard dahil masaya siya sa
kanyang napiling propesyon.
Mabuhay ka Sir Richard at ang
ibang pang mga driver na patuloy
na nagsusumikap na magtrabaho
ng marangal upang makamit ang
kanilang pangarap para sa kanilang
pamilya.

RUBEN DIZON JR.:

25 YEARS DRIVING WITH PURPOSE

"

Mahalin mo ang iyong trabaho.
Kasi kung nagtatatrabaho ka
lamang para kumita ng pera, hindi
ka magiging lubos na masaya.”
-Ruben Dizon Jr.
25 taon nang nagmamaneho ng
cargo truck si Junjun sa Santiago
Cargo Movers, isang trucking
company na nagtatransport ng
agricultural crops bilang feeds
para sa mga poultry animals sa mga
probinsya sa North Luzon at Bicol. At
kung ibibilang pa ang pagsisimula
nya bilang pahinante dito ay hindi
nya na masiguro ang tagal ng
kanyang serbisyo, sa katunayan, siya
ang pinakamatagal na empleyado
sa kumpanya.
Respeto. Ito ang pangunahing
rason kung bakit patuloy siyang
masaya sa kanyang trabaho.
Nagsisimula ang respeto sa kanyang
mga supervisor at iyon din naman
ang ibinabalik ng mga tao para sa
kumpanya. Bukod din sa pagiging
mabuti ng kanyang mga employer ay
maganda rin ang mga benipisyong
nakukuha ng drayber mula rito.
Si Ruben Dizon Jr. kilala bilang
Junjun ay ipinanganak noong Nov.
16, 1974 sa Bulacan. Siya ang
panganay sa limang magkakapatid.
Si Junjun ay kasal at may dalawang
anak na babae. Maagang namulat
sa paghahanap buhay si Mang
Junjun upang makatulong upang
makatulong sa pamilya kung kaya’t
minabuti niyang huminto sa pag-aaral
noong highschool. Nakipagsapalaran
siya bilang pahinante sa Santiago
Cargo Movers.

ni Airyn Gimeno

Ano ang espesyal na kwento ni
Junjun? Sa loob ng mahabang taong
pagmamaneho ni Junjun ay hindi
siya nakakalimot sa kanyang panata
at pananampalataya. Taun-taon
tuwing mahal na araw, ang trak na
minamaneho niya upang maghatid
ng agricultural crops sa malalayong
probinsya ay nililinis niyang mabuti
upang magsakay naman ng mga
nagpuprusisyon mula sa kanilang
barangay sa Taal, Bulacan hanggang
sa isang malaking simbahan sa
Marilao. Ganoon din ang serbisyong
ibinibigay niya kung pauwi na ang
mga namamanata. Ito ay may
pahintulot ng management ng
Santiago Cargo Movers na kanyang
pinapasukan dahil nauunawaan nila
ang kanyang pananampalataya. Ito
ang nakikitang paraan ni Junjun
upang makatulong sa mga tao sa
kanilang komunidad—ang paggamit
sa kanyang kakayanan at hanapbuhay
upang makatulong.
Pakikipagkaibigan, pakikisama,
pagiging mapagkumbaba at matapat
ang mga mahahalagang natutunan ni
Junjun sa trabaho. Ika niya, higit itong
mahalaga sa lahat upang magkaroon
ng mabuting reputasyon bilang
tao at empleyado. Kung tutuusin,
inilarawan niya ang kanyang sarili
bilang isang pasaway hindi dahil sa
pagiging underperforming employee
kundi dahil sa pagiging bukas niya
sa mas mainam na alternatibo o
suhestyon para sa mas maayos na
pagtatrabaho.
At kung may mga pagbabago sa
kanyang buhay sa haba ng kanyang

serbisyo, “wala akong naipundar na
pera para sa sarili ko…” ang simula
ng kwento nya. Ngunit lubos niyang
ipinagmamalaki na sa unti-unti niyang
pagtanda sa trabaho ay naibibigay
niya ang the best investment bilang
isang ama para sa ikabubuti ng
kanyang pamilya lalo sa de kalidad
na edukasyon ng kanyang mga anak.
Isa ring family man ang drayber na
ito kaya’t sa mga panahong libre siya
ay nilalaan niya ang oras sa pamilya
at pakikipagkwentuhan tungkol sa
mga nangyayari sa kanila gaya ng
isang mapagmahal na ama.
Sa pagpapatuloy ng kanyang
byahe, ikinuwento niya ang ilan sa
mga masasaya niyang karanasan.
“Gustung-gusto kong binabalikan
ang Isabela dahil sa ganda ng view
lalo kung dumadaan ako sa NLEX.”
Sa malaparaiso nga namang mga
destinasyon sa Land of Smiling
Beauty ay hindi na ito kataka-taka.
Sa usaping kaligtasan sa daan,
mahalaga para kay Junjun ang
disiplina. Ika nga niya ay madali
lamang ang pagmamaneho lalo sa
tulong ng disiplina. Kaakibat nito
ang pagsunod sa batas trapiko at
mga ordinansa sa iba’t ibang lugar.
Dagdag pa niya, ang traffic rules at
regulations na kagaya ng sa NLEX
ay ipinatutupad para sa mas maayos
na sistema. Hindi dapat maging
makasarili sa daan dahil ang mga
batas na ito ay para rin sa ikabubuti,
ikagiginhawa at kaligtasan ng bawat
byahero at byahera.

A

Ang grassfire, sugarcane fire o
hay (dayami) fire ay karaniwang
mamamataan sa kahabaan ng NLEX
at SCTEX lalo na tuwing summer
season. Bukod sa matinding
init, nakakadagdag din dito ang
pagsusunog ng mga magsasaka ng
mga damo, sugarcane at dayami
na kabilang sa mga nakasanayang
paraan ng pag-dispose ng mga ito.
Patuloy ang ginagawang hakbang
ng NLEX Corporation upang
maiwasan ang pagsusunog na ito,
ngunit kung sakaling makakita kayo
ng grassfire habang nasa biyahe,
narito ang ilang hakbang na maaari
ninyong gawin:
1. Kung malaki na ang sunog at

nagdudulot na ito ng zero visibility,
mas makabubuting tumigil sa
emergency lane (100m mula sa
apektadong area) hanggang magimprove ang visibility at ligtas nang
bumiyahe muli.
2.
Tiyakin din na nakabukas
ang inyong hazard lights habang
nakatigil sa emergency lane at
hinihintay ang pagkawala ng makapal
na usok.
3.
Tumawag sa NLEXSCTEX emergency hotline 1-35000
at ipaalam ang sitwasyon upang
makapagpadala ng mga patrol
officer at emergency response team.
4.
Kung may NLEX-SCTEX
patrol officers na namamahala sa

sitwasyon, sundin ang kanilang
instructions para sa inyong kaligtasan.
5.
Kung sakaling nadaanan
ninyo ang affected area, siguraduhing
huwag tumigil sa gitna ng makapal
na usok. Panatilihin ang pagiging
kalmado at buksan ang inyong
vehicle lights upang i-alerto ang
ibang motorista. Ingatan at bagalan
lamang ang pagda-drive hanggang
sa makalagpas sa usok.
Tandaan na makabubuting
mapanatili ang pagiging kalmado
sa mga sitwasyon na tulad nito.
Nararapat ding sundin ang mga
panuntunan upang maging maayos
at ligtas ang inyong paglalakbay.

R.A. 10173
DATA PRIVACY ACT OF 2012

A

ng Data Privacy Act of 2012
ay ang batas na may layuning
protektahan ang mga impormasyon
ng bawat indibidwal sa sistema
ng komunikasyon mapa-gobyerno
man o pribado. Kasama na rin
dito ang pag proseso ng mga
personal na impormasyon ng mga
personal information controllers
at processors.
Hindi kasama sa batas na ito ang
mga sumusunod:
(a) Impormasyon na tumutukoy
sa posisyon at tungkulin ng isang
indibidwal na kasalukuyan o naging
dating opisyal o empleyado ng isang
government institution gaya ng:
(1) fact na ang indibidwal ay
kasalukuyan o dating opisyal o
empleyado ng isang government
institution;
(2) title, business address at
offtitulo business address at office
telephone...
(3) klasipikasyon, salary range and
responsibilidad ng position na hawak
ng isang indibidwal
(4) pangalan ng isang indibidwal
sa isang dokumento na ginawa niya
habang siya ay nasa empleyo ng
gobyerno;
(b) Impormasyon tungkol sa isang
indibidwal na related sa serbisyong
ibinigay niya habang nagtatrabaho sa
ilalim ng isang kontrata sa gobyerno
gaya ng services performed, terms
of the contract, at pangalan ng
indibidwal na ibinigay in the course
of the performance of those services;
(c) Impormasyon kaugnay sa
pagbibigay na benepisyo tulad ng
pagproseso ng lisensya at permit
na ibinibigay ng gobyerno para sa
isang indibidwal;
(d) Personal na impormasyon
processed para sa journalistic, artistic,
literary o research purposes;

“Gustung-gusto kong binabalikan ang
Isabela dahil sa ganda ng view lalo kung
dumadaan ako sa NLEX.”

(e) Impormasyong kailangan
upang magampanang ang functions
of public authority kasama na ang
pagproseso ng personal data para
sa independent, central monetary
authority, law enforcement at
regulatory agencies ng kanilang

Michael
MALLARI

mandated functions.
(f) Impormasyong kailangan para
sa bangko at financial institutions sa
ilalim ng central monetary authority or
Bangko Sentral ng Pilipinas alinsunod
sa Republic Act No. 9510, at Republic
Act No. 9160 o ang Anti-Money
Laundering Act
(g) Personal na impormasyon na
orihinal na kinolekta sa mamamayan
ng isang foreign jurisdiction naayon
sa batas ng mga ito;
Sa ilalim ng batas na ito, mahigpit
na ipinagbabawal ang pagkuha
ng anumang pribadong usapan o
meeting gamit ang isang recording
device maliban na lang kung ito may
pahintulot.
Lahat tayo ay may karapatan
na mabigyan ng tama at sapat
kaalaman tungkol sa pagproseso
ng ating personal na impormasyon.
Tulad dito sa NLEX-SCTEX, lahat ng
impormasyong kinukuha namin sa
aming empleyado ay maingat na
itinatabi ng aming HR account. Lahat
din ng aming mga dokumento na
ginagamit na may kaugnayan sa
pagkuha ng ilang impormasyon
mula sa motorista ay may kaukulang
permiso na nakasaad sa ilalim na
bahagi ng mga dokumento.
Patungkol naman sa pagkuha
ng CCTV footage sa kahabaan ng
expressways ay maaari munang
dumulog sa police station na
nasasakupan nito upang makapag
request ng kopya sa aming
pamunuan.
Pagdating naman sa pag-record
ng isang isang insidente, ang mga
patrol officer ay may authority
para i-record ang mga ito tulad ng
panghuhuli sa isang violator. Ito ay
para seguridad na rin ng motorista
at patrol officer na itinilaga ng LTO
bilang isang deputized enforcer.
Ang sinumang mapatunayan na
lumabag sa batas na ito sa maling
pagkuha, pagproseso at pagbibigay
ng personal na impormasyon ng isang
indibidwal ay maaaring mapatawan
ng penalty na nakasaad sa R.A. 10173
o Data Privacy Act of 2012.

KALIGTASAN SA DAAN

RICHARD CASTILLO:
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KALIGTASAN SA DAAN

SAFE LOAD
Warren
CELESTINO

VEHICLE PERMIT,
ONLINE NA!

A

Rodenie
SEVILLA

S

L

- iguraduhing maayos ang
karga, hindi lagpas at hindi sobra

-aging i-check para hindi makawreck

Dapat malaman ang mga
patakaran sa paglalagay ng karga.
Ayon sa batas, hindi dapat sosobra
o hihigit sa isang metro sa gilid at
sa bubong ng sasakyan ang inyong
karga sa likod. Kapag lumagpas ang
karga ng isang metro sa likod ay
nire-require na tayong maglagay
ng red flag. Kung sa gilid naman,
siguraduhing hindi matatakpan
ang view ng inyong side mirror.
Sa bubong naman, dapat ay may
naka-install na carrier ang inyong
sasakyan.

Ito ang kadalasang nagiging
problema, ang hindi pag-check ng
ating karga. Kung mangyari ito at
nahulog ang karga, ito ay maaaring
maging sanhi ng aksidente

A-ng tali ay dapat mahigpit at

matibay, sa mahabang biyahe hindi
dapat bibigay
Piliin ang naaangkop na panali
ng karga. Siguraduhing matibay at
hindi madaling malagot o maputol.
Siguraduhing mahigpit ang mga
buhol at ang kawit na pinaglalagyan
ng tali ay walang kalawang at lamat.
Kung kailangang doblehin ang tali
para makasigurong hindi mapipigtas
ay mas makakabuti.

F

-irmly closed the door, para
hindi mahulog sa floor
Isarang maigi ang mga pinto.
Inspeksyunin ang mga lock. Kung
kailangan nang palitan o ipaayos ay
gawin. Kapag bumukas ang pinto
sa kalagitnaan ng biyahe at kumalat
o nahulog ang inyong mga karga
ay siguradong malaking problema.

E

-nsure na may cover para hindi
mag fly over
Kung ang karga ay kayang liparin
ng hangin. Makabubuting lagyan ng
canvass cover o lona. Siguraduhing
matibay ang lonang ikakabit at hindi
basta-bastang mapupunit sa lakas ng
hangin. Inspeksiyunin kung nalagyan
lahat ng cover upang masiguradong
walang tatapon o liliparin ng hangin.

O-bserve the load while on

the road

Habang bumibiyahe, paminsan
minsan ay silipin ang karga kung
pumapagpag dahil sa hangin o
umuuga ng malakas. Ito ay maaaring
maging sanhi ng pagluwag ng
mga tali at pagkasira ng cover. Sa
pamamagitan din nito, malalaman
natin kung kailangang magdagdag
ng tali o baguhin ang pagkakatali.

A-lalay lang ang takbo, sa slow

lane ang puwesto

Iwasang tumakbo ng mabilis
at pumuwesto lang sa slow lane
o outermost lane upang hindi
maging sagabal sa ibang motorista.
Ang pagtakbo ng mabilis ay
nangangahulugan din ng malakas
na pagsagap ng hangin. At kapag
malakas ang hangin, ay kaya nitong
itulak ang karga na maaaring maging
dahilan ng pagkahulog.

D

-apat safe ka para safe din
ang iba
Isipin palagi ang inyong
kaligtasan. Sa ganitong kaisipan
ay isinasaalang-alang din natin
ang kaligtasan ng ibang motorista.
Laging pakatandaan na kapag ligtas
ang karga, mas ligtas ka.

STOPOVER

9 10

yon sa Sec. 9 ng Republic
Act 4136, hindi papayagang
dumaan sa ano mang pampublikong
highway o kalsada ang mga
sasakyang lalampas sa panuntunang
sukat ng haba at lapad na nakasaad
sa batas.
Halimbawa, ang pinaka-maximum
na haba ng isang sasakyan na may
3 axel o higit pa ay 14 meters.
Para naman sa isang truck na may
hilang trailer ay 18 meters lamang
ang haba na pinapayagan. Mayroon
ding limit ang lapad ng isang
sasakyan, kailangan itong limitahan
ng batas upang masiguradong
magkakasya ang dalawang sasakyang
magkasalubong sa isang two-way
street. Ayon pa rin sa R.A. 4136, ang
limit ng lapad ng isang sasakyan ay
hindi dapat lumagpas sa 2.5 meters.
Pati ang taas ng isang sasakyan
kasama ang load nito ay may limit
din upang hindi ito sumabit sa mga
tulay na madaraanan na maaaring
magresulta ng aksidente at traffic
congestion. Ang pinapayagang
maximum taas ng isang sasakyan
kasama ang load nito ay 4 meters
lamang.

Overall Width

Two and fivetenths meters
(2.5m)

Overall Height

Four meters
(4m)

Overall Length
Freight vehicles
with two axles

Ten meters
(10m)

Passenger
vehicles with
two axles

Eleven meters
(11m)

Vehicles with
three or more
axles

Fourteen
meters (14m)

Motor vehicle
and trailer
combination

Eighteen
meters (18m)

*No articulated vehicles shall be
allowed to draw or pull a trailer and
no vehicle already drawing a trailer
shall draw another. Ang lahat ng
sasakyan na hihigit sa tamang haba,
lapad at taas na ayon sa nakasaad
sa R.A. 4136 ay kinakailangan na
humingi ng special permit mula sa
Commissioner ng LTO at aprubado
ng Secretary ng DOTr.
Ang lahat ng nasasaad sa batas
ay mahigpit na ipinatutupad ng
Land Transportation Office o LTO
gayundin ang mga nag-ooperate ng
mga expressway katulad ng NLEX,
SCTEX.
Bukod sa permit mula sa LTO ay
kailangan ding kumuha ng Oversize
Vehicle Permit mula sa mga operator

ng expressways.
Bakit ba kailangang kumuha ng
Oversize Vehicle Permit ang daraan
sa isang expressway? Una ay upang
ma-check kung maaari ba itong
makadaan sa expressway, pangalawa
ay ma-monitor ang lahat ng mga
dumaraang oversized vehicles at
mga sasakyang may oversized loads.
Ang pangatlo ay upang mabigyan
ng safety provisions katulad escort
vehicles na may amber light, signage
na may tamang sukat at kulay na
nakasaad na “oversized vehicle,” ito
ay bilang proteksyon na rin upang
masigurado na kita sila ng mga katabi
at kasunod na mga sasakyan.
Ang NLEX at SCTEX ay dating ng
nagbibigay ng vehicle permit sa mga
oversized vehicles at sasakyang may
oversized loads. Bilang innovation,
ang pagbibigay ng Vehicle Permit
ngayon ay online na. Kinakailangan
lamang na mag email ng address
at contact number ang isang nagaapply ng permit.
URL address: https://mptc.
outsystemsenterprise.com/OVPS/
login.aspx
Ang motoristang kukuha ng vehicle
permit para sa oversized vehicle ay
hindi na kailangang pumunta pa sa
District Building sa Sta. Rita. Ang
isang motorista ay may pagpipilian
na 2 paraan, maaaring i-download
ang mismong permit sa PDF format
o via QR code verification. Kailangan
lamang na ipakita sa Patrol ang QR

verification code upang makita ang
validity date at kung required na
likod lamang na escort o harap at
likod na escort. Makikita na rin sa
application ang mga limit kung
ilang escort ang kailangan. Kung
sakaling kulang ang mga signage
at escort na kasama ng oversized
vehicle ay maaaring makansela
ang isang permit at palalabasin
ang sasakyan sa nearest exit. Kung
sakaling kulang ang mga signage at
escort na kasama ng oversized vehicle
ay maaaring makansela ang isang
permit at palabasin ang sasakyan
sa nearest exit.
Ang pag-apply ng permit ay may
cut-off na oras at dapat mag-apply
malayo pa sa araw ng pagbiyahe.
Ang naturang permit na ibibigay
ay one-time use only o isang beses
lamang maaaring gamitin, hindi din
ito maaaring gamitin sa iba pang
sasakyan. Ang mga kumpanyang
lalabag sa panuntunan ay maaaring
mabigyan
ng
karampatang
suspension at maaaring maging
dahilan upang ma-blocklist at hindi
na makakuha ng permit.
Sa mga driver ng escort at ng
mismong oversized vehicle ay
kailangang sa pinaka-kanang
bahagi lamang ng daan mamalagi.
Mahalagang sumunod ang mga
driver ng convoy at ng oversized
vehicle upang maiwasang makaobstruct at makaabala sa ibang
mga kasabayang motorista.

ISANG PAGPUPUGAY SA MANGGAGAWANG PILIPINO
S

a Mayo uno ay muli nating
gugunitain ang Araw ng mga
Manggagawa. Unang ipinagdiwang
ito noong May 1, 1903 at mula
noon ay taon-taon nang binibigyan
ng pagpupugay ang kasipagan at
dedikasyon ng Manggagawang
Pilipino.
Nararapat lamang na parangalan
ang bawat manggagawa dahil sila ang
katuwang ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng bansa. Ang inaalay na lakas,
talino at kakayahan ng bawat isa ang
siyang nagpapaliksi at nagiging
sandigan ng ating ekonomiya. Ang
araw-araw na pagganap sa mga
tungkulin, maging ang buwanang
buwis ay malaking kontribusyon
para sa pagsasakatuparan ng mga
proyekto ng pamahalaan para sa
mga mamamayan.

ni Belle Bugador

Kung kaya’t ang unang araw ng
Mayo ay idineklarang isang National
Holiday. Isa itong napakahalagang
araw upang kilalanin ang ambag
ng mga manggagawang Pilipino sa
loob at labas ng bansa. Ito ay isang
itinakdang araw upang bigyan ng
reward ang sarili o i-celebrate kasama
ang pamilya at mga kaibigan. “We
deserve this,” ika nga.
Ngunit ngayong taon, para sa
kaligtasan ng lahat, kinakailangang
isantabi muna ang selebrasyon at
ituon ang pansin sa kinakaharap na
malaking krisis hindi lamang sa ating
bansa kundi sa buong mundo.
Ito na marahil ang pinakamahirap
na yugtong sumubok sa ating
katatagan bilang mga manggagawa.
Ang pagsubok na dala ng COVID-19
pandemic ay parang isang malaking

dagok na bumago sa pamumuhay
nating lahat. Animo’y biglang tumigil
ang mundo; malayung-malayo sa
nakagisnan nating magulo, maingay,
at abalang buhay sa siyudad at
maging sa mga probinsya.
Ganunpaman,
mahalagang
maipakita pa rin natin ang ating
pasasalamat sa mga kapwa nating
manggagawa. Lalong naging
makabuluhan ang ating papel
sa komunidad dahil sa tulongtulong nating pagtugon sa mga
pangangailangan ng isa't-isa.
Sa pagkakataong ito ay nais
naming pasalamatan ang lahat
ng toll tellers, patrol crews, traffic
control, customer care, support,
and security personnel, nurses,
utility, drivers, security guards,
traffic marshalls, incident response

and fleet management teams,
engineers, technicians, at lahat ng
masisipag naming kasamahan sa
NLEX at SCTEX.
Taos pusong pasasalamat din
sa mga driver ng mga sasakyang
nagdadala ng pagkain at essential
goods and services sa mga
komunidad sa loob at labas ng
probinsya; mga pulis, militar at
barangay leaders and officials na
nagpapanatili ng kaayusan; mga
grocery staff na nagsisigurong bukas
ang kanilang tindahan para sa mga
mamimili; at mga garbage collector
na nagpapanatili ng kalinisan sa mga
barangay.
Sa mga bayaning doktor,
nurses, hospital staff na araw-araw
na humaharap sa giyera kontra
COVID-19 — maraming maraming

salamat po!
Hindi rin masusugpo ang COVID
19, kung wala ang kooperasyon
ng lahat ng manggagawang
kailangang huminto sa kanilang
trabaho at sumunod sa patakaran
ng gobyerno na manatili sa kanilang
mga tahanan. Napakalaking sakripisyo
nito lalo na kung katumbas nito ang
pagtigil ng kanilang ikinabubuhay
para sa pamilya. Mahirap mang
tanggapin ngunit sa ganitong paraan
maipapakita ang ating pakikiisa upang
mapahinto ang pagkalat ng virus.
Umaasa tayong matatapos din ito at
muli nating maitataguyod ang ating
pamilya, komunidad at buong bansa.
May magandang bukas pa rin na
naghihintay para sa lahat. Laban lang
at mabuhay ang manggagawang
Pilipino!

BIYAHENG NORTE

FARM TO MARKET ROADS: DAAN SA PAGBANGON NG BABO PANGULO

Cranie
MIRANDA
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HIDDEN PARADISE?
PUNTA NA SA MINALUNGAO!
ni Airyn Gimeno

I

sa ka ba sa mga namimiss ang travel
escapade ngayong panahon ng
Enhanced Community Quarantine?
Ngayong masigasig ang pag-aagap
ng gobyerno upang mapuksa
ang COVID19, mabuti ang iyong
pakikipagtulungan sa pamamagitan
ng pananatili sa iyong tahanan.
At mas lalong magiging sulit ang
pagbabalik mo sa iyong travel goals
kung sa kabila ng iyong pananabik
ay nanatili kang responsableng
mamamayan!
Kung isa sa realizations mo ngayong
kasagsagan ng pandemya ay maging
one with nature sa pamamagitan ng
higit pang exploration, narito ang isang
patikim upang maisakatuparan mo ito
sa tuluyang pagkawala ng COVID19.
Merong isang destinasyon sa Norte na
makapagbibigay sa iyo ng refreshing
na getaway sa panahong matapos
ang krisis ng bansa. Hinihintay ka na
ng Minalungao Cave!
Mula sa salitang mina or “mine” at
“lungao” o kuweba, ang Minalungao
cave ay isang protected area sa paanan
ng Sierra Madre sa bahagi ng Nueva
Ecija. Ito rin ay tinaguriang hidden
paradise at mythical tourist destination
ng lalawigan.
May scenic at relaxing view ang
lugar dahil napapaligiran ito natural
at kakaibang rock formation kahawig
ng mga nasa Palawan at dinadaluyan
ng emerald green na Sumacbao river.
Ang mga ito at hitik na greeneries
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ang bumubuo sa Minalungao Park sa
Nueva Ecija na nahuhudyat na simula
pa lamang ito ng adventure mo!
Tunay na ang Minalungao ay tagong
paraiso at maraming sorpresang
dala sa sinomang bumibisita. Alam
mo bang pwede mong maranasan
ang isang buong araw na puno ng
adventure sa lugar na ito sa isang
daang pisong entrance fee?
Bukod sa sightseeing mula sa
veranda ng transient houses malapit
sa Minalungao wonder, maaari mong
tawirin ang iconic na hanging bridge
at magpakuha ng litrato na tanaw
ang buong Minalungao sa iyong
background. Maaari ring mag chill
at kumain ng fresh seafoods habang
nakasakay sa balsa, o mag rent ng
cottage para sa buong pamilya o
barkada para mag picnic, lumangoy
sa malamig na ilog, mag cliff diving
mula sa matataas na limestones at mag
zipline upang matanaw ang kabuuan
ng parke mula sa ere.
Mayroon ding 1000 steps sa
kabilang bahagi ng parke upang
marating ang higanteng bandana.
Matapos ang inyong challenging walk
at pagtutunaw ng calories, tatambad
sa iyo ang napakapayapang tanawin
ng mga puno at mabababang bundok
ng Nueva Ecija mula sa itaas.
Hindi kumpleto ang Minalungao
escapade mo kung hindi mo
mararanasan ang highlight ng lugar
na ito, ang Spelunking! Kung ikaw
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ay adventure seeker, paniguradong
masasatisfy ang iyong mga mata sa
enchanting look ng mga kuweba
nito. Ang spelunking experience sa
Minalungao caves ay pinaghalu-halong
madudulas, masisikip, at matatarik na
siwang kaya’t kailangan mong kumuha
ng tour guide upang masigurado ang
iyong kaligtasan at tamang daanan.
Ang Minalungao National Park ay
matatagpuan sa General Tiño, Nueva
Ecjia. Madali lamang itong puntahan,
mula sa Metro Manila, sumakay ng bus
na may biyaheng Gapan o Cabanatuan
at bumaba sa Gapan. Sumakay ng
tricycle na direktang ihahatid ka sa
Minalungao.
Kung ikaw ay nakapribadong
sasakyan, dumaan sa NLEX at lumabas
sa Sta. Rita exit o kaya ay Balagtas
exit. Baybayin ang daan ng San Miguel
hanggang marating ang Gapan. Ang
aktwal na lokasyon ng Minalungao ay
napakadaling ma-access via Waze app.
Sa panahong ito na limitado ang
galaw ng mga tao ay tuluyang ding
nakapamahinga ang kalikasan. Isa
na rito ang Minalungao na isang
natural na parke. At maging aral ang
COVID19 sa ating mga manlalakbay
na ang kalikasan ay mahalaga
at nangangailangan ng hustong
pangangalaga. At sa pagbabalik ng
mga tao upang masaksihan at makiisa
sa kagandahan ng lugar na ito, tiyak
na mas higit na sariwa at payapa ang
nature experience na ibibigay nito!
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Barangay Captain Bernie Caligacan at mga opisyal ng Barangay Babo Pangulo, Porac, Pampanga
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IMBAYAH FESTIVAL:

PAGDIRAWANG NG MAYAMANG KULTURA NG IFUGAO

“

Sa post cards ko lang ito nakikita
dati!” “Sa textbook ko lang ito
nababasa!” Ito ang mga karaniwang
nasasambit ng mga turistang
nakasaksi sa angking ganda ng
pamosong Banaue Rice Terraces.
Ang lugar ng Ifugao ay malamig
na tahanan ng marilag at malawak na
hagdang-hagdang palayan na umukit
sa kasaysayan ng Banaue at patuloy
na umaakit sa mga turista mula sa
loob at labas ng bansa.
Higit pa sa kamangha-manghang

ni Airyn Gimeno

disenyo ng rice terraces sa Banaue,
patunay ito na sa maraming taong
nakalipas, ang pagsasaka ang naging
pangunahing kabuhayan sa lugar. At
bilang pasasalamat sa masaganang
ani, ang mga katutubong Igorot ay
gumawa ng selebrasyon para sa
kanilang masaganang ani-- ito ang
Imbayah Festival.
At ngayong umiiral ang Enhanced
Community Quarantine upang
mapigilan ang pagkalat ng COVID19
sa bansa, tara muna at magbalik-

tanaw sa isa sa mga kamanghamanghang pista ng Ifugao! Habang
tayo ay nananatili sa ating mga
tahanan, hayaan ninyo kaming dalhin
kayo sa natatanging mga detalye
nito upang sa hinaharap, na lahat ay
malayo na sa banta ng COVID19, ay
masubukan ang pakikibahagi dito.
Ang Imbayah Festival ay
karaniwang ipinagdiriwang tuwing
huling linggo ng Abril. Isa ito sa
pinakamalaki ngunit pinakapayak
na pagdiriwang sa Banaue bilang

pagpapahalaga ng mga katutubo
sa kanilang kultura at pamumuhay.
Malaking bahagi nito ay ang
pagbibigay karangalan sa kanilang
mga anito at kanilang bayani na
si Aliguyon, ang pinaniniwalaang
nagbibigay ng kasaganaan sa kanilang
kabuhayan.
Ang salitang Imbayah ay nagmula
sa mga lokal na salitang Bayah o
rice wine at Imbuyah o masaganang

ani. Ang pinagsamang konsepto ng
mga salitang ito ang pinagmulan ng
pista. Sinasabing noong sinaunang
panahon, ang pagdiriwang na ito
ay para lamang sa mga nakaaangat
na miyembro ng kanilang tribo.
Kinalaunan ay naging bukas ang
selebrasyon para sa lahat, maging
sa mga dumarayo lamang sa lugar,
bilang pamamahagi at pagsasabuhay
ng kanilang mga tradisyon.

aong 2019 nang niyanig ng
isang Magnitude 6.1 na lindol
ang buong Pampanga. Malaki
ang pinsalang dinulot nito sa
lalawigan. Bumuhos ang tulong
sa mga mamamayan mula't sa iba't
ibang bahagi ng bansa. Kanyakanya ang pamamaraan ng mga
komunidad upang bumangon mula
sa kalamidad na ito..
Ngunit mayroong isang barangay
sa bayan ng Porac na kapansinpansin ang holistikong paraan
upang maiangat ang komunidad
nito mula sa matinding pinsala.
Ika nga ay, “Come back strong!”
Ito ang Barangay Babo Pangulo at
narito ang kanilang kwento.
Ang komunidad ng Babo
Pangulo ay may sukat na 510
ektaryang lupain. Sa lawak ng
lugar na ito ay naging malaki rin
ang naging dagok sa kabuhayan ng
mga mamamayang nakatira dito.
Upang muling makapamuhay ng
normal, ang Brgy. Babo Pangulo, sa

pangunguna ng kanilang Punong
Barangay na si Hon. Bernie C.
Caligagan at ang kanyang konseho,
ay bumuo ng mga proyektong
makakatulong sa nasasakupan nito.
Upang makapagbigay ng
kabuhayan at malaking benepisyo
sa mga tao, naglunsad ng major
project ang barangay na tinatawag
na “Farm to Market Roads” na
ayon sa mga residente ay naging
napakalaking tulong hindi lamang
sa kanilang barangay kundi pati na
rin sa mga kalapit nilang komunidad
na dumaraan sa kanilang lugar. Ang
proyektong ito ay may layuning
maglapat ng market road sa
kahabaan ng Babo Pangulo patungo
sa mga karatig barangay. Kwento
ng ilang mga residente ay hirap
daw ang nararanasan nila sa tuwing
dadaan sa mga rough roads ng
barangay lalo na sa mga matataas
na bahagi o malapit sa bundok
na lugar ng kanilang barangay.
Higit itong napatunayan noong

panahon ng sakuna kung saan
naging mahirap ang transportasyon
sa lugar. Dahil sa pagsusumikap
ng pamunuan ng Babo Pangulo
ay nakapagpagawa na sila ng
humigit tatlong kilometrong haba
ng concrete roads na ngayon ay
ang pangunahing daanan ng
mga residente doon. Patuloy
ang kanilang proyektong ito
hangga’t maabot at marating nila
ang kabuuan ng nasasakupan ng
kanilang barangay. Ang mga ito ay
upang lalong mapadali at mapabilis
ang pamumuhay na kanilang mga
ka-barangay.
Dahil sa pagkakaroon ng
magandang daan ay dumami ang
nagka-interes upang mag-invest
sa Brgy Babo Pangulo para sa
development ng lugar. Isa rito ay
kumpanyang nagtayo ng factory ng
butong pakwan. Ito ang “Pakwan
ni Juan” at dito ginagawa ang mga
butong pakwan na syang isinusupply
sa mga kalapit na lalawigan. Ito rin

ay nag-resulta ng dagdag trabaho
at oportunidad para sa mga tagabarangay Babo Pangulo.
Dahil sa mas madaling access na
dulot ng Farms to Market Roads
project, mas nakilala ang potensyal
ng lugar sa itinatago nitong ganda
at turismo. Ilan sa mga pasyalan at
resort na maaaring makita at ma
enjoy ng buong pamilya ay ang
“CJ Resort”, “Lenbert Resort”,
“Paradise Resort” at “Kaingin
Resort”. Unique ang mga resort
sa Babo Pangulo dahil fresh water
ang kanilang ginagamit sa kanilang
mga pools. Safer at nature-friendly!
Sa mga nais namang magnilay-nilay
at mag retreat, iconic sa Brgy.
Babo Pangulo ang “Dambana ng
Buhay” kung saan tampok ang mga
istasyon ng krus na sumisimbolo ng
paghihirap ni Hesu Kristo.
Sa patuloy pang pag-unlad
ng Brgy. Babo Pangulo, hindi ito
nagpapahuli pagdating sa kalinisan.
Naglulunsad ito ng “Weekly Clean

Up Drive” tuwing sabado hindi
lamang upang maglinis kundi turuan
ang buong komunidad ng tamang
segregation ng kanilang mga basura
at pagbibigay ng iba pang mga
impormasyon na makakatulong
sa kanilang mga residente upang
maiwasan ang mga sakit tulad ng
dengue. Tunay ngang kahangahanga ang bidang kabarangay.
Mula sa malaking sirang idinulot
ng kalamidad patungo sa muling
pagbangon, kasalu-saludo ang
Babo Pangulo!
Lubhang
nakaapekto ang
dagok ng sakuna sa pamumuhay
ng mga residente ng Babo Pangulo.
Ngunit dahil sa pagsusumikap at
pagtutulungan ay unti-unting
bumangon ang buong komunidad.
Ito ay ilan sa mga katangi-tanging
kaugalian ng mga kapatid nating
Kapampangan—ang pagtutulungan
sa oras ng pangangailangan at
pagbangon sa ano mang hamon
ng buhay.
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