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P

atuloy ang NLEX Corporation sa pabibigay
ng serbisyo-publiko sa kabila ng banta ng
coronavirus o COVID-19.
Kapapasok pa lamang ng taong 2020 nang
magulantang ang lahat sa bagong uri ng Corona virus
na mabilis na kumakalat at nagbabanta sa buhay ng
milyong-milyong tao.
kabuuang istorya sa pahina 2

Ang inaakalang simpleng ubo,
lagnat at paninikip ng dibdib, ngayon
ay idineklara nang ‘pandemic’ ng
World Health Organization (WHO)
dahil sa lawak ng pinsala nito sa
maraming bansa sa buong mundo.
Habang puspusan ang pagtuklas ng
mga eksperto sa mabisang gamot,
sya rin naming bilis ng pagkalat ng
COVID19—mapa-pulitiko man, NBA
star, or Hollywood actor, sadyang
wala itong pinipiling host.
Sa ating bansa, sari-saring
hakbang na ang ipinapatupad ng
pamahalaan upang mabawasan at
tuluyan ng maapula ang pagkalat
ng deadly virus. Maging ang
pribadong sector gaya ng NLEX
ay nagsasagawa na rin ng aksyon
upang maprotektahan ang kanilang
mga empleyado, lalo na ang mga
tinaguriang frontliners nito.
Ayon kay Rodrigo E. Franco,
president at chief executive officer ng
Metro Pacific Tollways Corporation,
batid ng kumpanya ang mahalagang
papel ng mga frontliners upang
magtuloy-tuloy ang paghahatid
ng produkto at serbisyo, maging
ang pag-access sa iba’t ibang lugar
sa North at Central Luzon.
Sa NLEX-SCTEX, ang toll
tellers, traffic patrols, security at
medical team ang mga unangunang nakakasalamuha ng mga
motorista. Kaya't hindi biro ang
exposure ng mga key personnel
na ito sa banta ng COVID-19. Sa
gitna ng malaking pagsubok na ito,

masigasig ang pagtugon ng NLEX
laban sa COVID-19.
Pinapanatili na well-sanitized ang
lahat ng toll booths, customer service
centers, patrol vehicles, maging ang
mga opisina at meeting rooms ng
NLEX at SCTEX. Regular din ang
disinfections sa mga workstations
upang ligtas ang mga gumagamit
nito.
Bilang unang panangga sa virus,
available ang mga alcohol at hand
sanitizers para sa lahat ng toll tellers
at traffic patrols, maging sa lahat
ng entry points ng buong opisina.
Dumadaan sa thermal checking
ang lahat ng empleyado at bisitang
papasok sa office premises. Mahigpit
ding pinapatupad ang social
distancing o pag-maintain ng 1-meter
distance sa katabi o kausap.
Bilang kritikal ang pagbyahe
at movement ng mga tao sa
pagkalat ng Corona virus, patuloy
ang koordinasyon ng NLEX sa
pamahalaan upang maipabatid sa
lahat ang mga susunod na hakbang
na kailangang ipatupad at sundin
para sa kaligtasan ng lahat laban sa
pandemic na ito. Masusi ang pagmomonitor ng NLEX sa mga kaganapan
ukol sa COVID-19 upang sapat na
mapaghandaan at matugunan ang
mga pangangailangan ng mga
empleyado at motorista. Regular ang
posting ng travel advisories sa social
media ng NLEX upang magsilbing
gabay sa maayos na biyahe.
Tinitiyak naman ni NLEX

photo by JR Fermo

Corporation President at General
Manager J. Luigi L. Bautista na sa
gitna ng mapanghamong sitwasyon
na ito ay nakahandang tumulong
ang pamunuan at empleyado ng
kumpanya sa bawat motorista,
community partners, at iba pang
stakeholders.

Hindi pa man sukat kung gaano
ang itatagal ng laban kontra sa
virus na ito, asahang mananatili ang
serbisyo ng buong NLEX at SCTEX
para sa mas ligtas na biyahe at malayo
sa banta ng COVID-19. Hanggang
sa mapagtagumpayan ng bansa at
globally ang maituturing na krisis na

ito, prayoridad ng organisasyon ang
bigyang atensyon at mahusay na
tugon ang mga suliranin at banta
sa bawat paglalakbay.
Ang tugon ng NLEX sa COVID-19?
Walang sawang pag-iingat at
pagsisilbi.

STOPOVER

2

ATOK: A
PARADISE AT
THE HEIGHT OF
BENGUET

BALITANG NLEX-SCTEX

N L E X H A R B OR L INK MA L A B O N EX I T B U KAS N A!

WORD HUNT

FEEDBACK

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

N

Micah
AQUINO

Pinangunahan nina Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark A. Villar,
NLEX Corporation President and General Manager J. Luigi L. Bautista, Malabon City Mayor Antolin Oreta
at Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang inaugural drive-thru ng NLEX Harbor Link Malabon Exit.
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Kaakibat ng Kaunlaran ang mga Interchanges at exits ng NLEX at SCTEX. Napapabilis
nito ang daloy ng mga kalakal at negosyo papasok at palabas. Mitsa din ito ng progreso
ng ekonomiya at turismo sa bawat bayan, lungsod o lalawigan na magkakaruon nito.
Tumataas ang mga balor ng lupa malapit sa mga kalsada ng expressway. Isang bato
balani (magnet) ang bawat toll plaza ng negosyo at hanapbuhay.

I

Inaasahang magiging maginhawa
na ang biyahe ng mga motorista
at commuter na patungo sa mga
lungsod ng Malabon, Caloocan,
Navotas at karatig-lugar sa
pagbubukas ng NLEX Harbor
Link Malabon Exit.
Ang bagong daan na ito mula
Caloocan Interchange, C3 Road
hanggang Dagat-Dagatan Avenue,
ang isa sa mga itinuturing na
solusyon upang matulungang
mapagaan ang mabigat na daloy
ng trapiko sa kalakhang Maynila.
Pinangunahan nina Department
of Public Works and Highways
(DPWH) Secretary Mark A. Villar,
NLEX Corporation President and
General Manager J. Luigi L. Bautista,
Malabon City Mayor Antolin Oreta
at Caloocan City Mayor Oscar
Malapitan ang inaugural drive-thru
ng nasabing elevated road.
Bahagi ang Malabon Exit ng

2.6-kilometrong NLEX Harbor
Link C3-R10 Section project
na nagsisimula sa Caloocan
Interchange, C3 Road, Caloocan
City at nagtatapos sa Radial Road
10, Navotas City. Nakakonekta rin ito
sa 5.65-kilometerong NLEX Harbor
Link Segment 10 na bumabagtas
sa Karuhatan, Valenzuela City;
Governor Pascual Avenue, Malabon
City; at 5th Avenue/C3 Road,
Caloocan City.
Sinabi ni DPWH Secretary Mark
Villar na aabot sa 30,000 motorista
araw-araw ang makikinabang sa oras
na makumpleto ang buong Harbor
Link. Ang dating 60 minutong biyahe
mula NLEX patungong CAMANAVA
ay magiging 10 minuto na lang.
Hangad naman ng NLEX
Corporation na suportahan ang
gobyerno sa layunin nitong
mapaluwag ang daloy ng trapiko
sa pamamagitan ng high impact

infrastructure projects tulad ng
NLEX Harbor Link na nagpapabuti
sa commuter mobility sa pagitan ng
mga paliparan, pantalan at growth
corridors sa North, Central, at South
Luzon.
Ayon kay NLEX Corporation
President at General Manager
Luigi Bautista, napagdesisyunan
ng tollway company na buksan ang
Malabon Exit isang buwan bago
makumpleto ang kabuuang NLEX
Harbor Link C3-R10 Section bilang
tugon sa mga panawagan ng mga
motorista na pagaanin ang mabigat
na trapiko sa CAMANAVA.
Dagdag pa ni Bautista, bukod
sa pagsisilbing alternate route sa
Dagat-Dagatan Avenue, layunin din
ng Malabon Exit na buksan ang
development potentials sa lugar
upang makatulong sa komersyo at
turismo ng CAMANAVA at karatigbayan.

Hanapin ang labing limang (15) interchange o exit na makikita sa NLEX at SCTEX.
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO

PHILIPPINE ARENA - Exit sa pamosong higanteng indoor arena
BALAGTAS - Exit para mas mapabilis ang byahe papuntang Minasa Festival (Bustos)
PULILAN - Exit sa lumuluhod na kalabaw
BAMBAN - Exit papuntang New Clark City, KUNG SAAN GINAWA ANG sea Games 2019
MEXICO - Exit upang makapag selfie sa lakeshore lighthouse
SAN SIMON - Exit papuntang pista ni Apu Iru ng Apalit
TABANG - Exit sa halamanan festival ng Bulacan kung galing ka ng Maynila
ANGELES - Exit sa Tigtigan, Terakan Keng Dalan/October Fest
MARILAO - Exit papuntang National Shrine and Parish of the Divine Mercy
KARUHATAN - Exit papuntang Valenzuela People's Park
CLARK NORTH - Exit papuntang Clark International Airport
TIPO - Exit papunta sa mga nag gagandanhang beaches at resorts
DINALUPIHAN - Exit papuntang Lubao Hot Air Baloon
CLARK SOUTH - Exit papuntang Clark Hot Air Baloon
SAN FERNANDO - Exit Papuntang Betis Church o ang tinaguriang
Sistine Chapel of the Philippines. Makikita din dito ang higanteng
mga parol at tsubibo.

AMAZING

NLEX

K

ay ganda na nang biyahe ni
Sir Philip Britton nang ma-flat
ang gulong ng kanyang sasakyan
sa kahabaan ng NLEX. Dahil sa
nangyari, naisipan niyang tumawag
sa NLEX hotline upang humingi
ng assistance. Amazing! Ang
kanyang nasambit pagkaraan ng
dalawampung minuto. Bakit?
Pagkat ang kanyang tulong na
hiningi ay dumating na.
Ang assistance na kanyang
hinihintay ay manggagaling kina
Patrol J. Medrano at Patrol M. Santos.

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

Santa
MALLARI

Pinalitan ng dalawang patrol ang
na-flat na gulong ni Sir Philip. At sa
loob ng labinlimang minuto ay nasa
daan na uli siya at pinagpatuloy ang
payapang paglalakbay. “What an
amazing experience!” It's an amazing
NLEX talaga!
Malugod na ipinaabot ni Sir
ang kanyang pasasalamat sa ating
dalawang matikas na patrol na
tumulong sa kanya. Salamat Sir
Medrano at Sir Santos M. Ipagpatuloy
lang po ang pagtulong natin!
Mabuhay kayo!

Rodrigo E. Franco
J. Luigi L. Bautista
Romulo S. Quimbo Jr.
Kit S. Ventura
Mary Ann B. Tolentino
Micah Aquino | Jenna Angeles
Jenna Angeles
Belle Bugador | Donnah Gianan | Thomas Geronimo |
Cranie Miranda | Emma Marie Punongbayan | Liezel Uy
| Santa Mallari | Reggie Macapagal | Rodenie Sevilla |
Cherry dela Rea | Bernadette Balitian | Michael Mallari
| Warren Celestino | Romy Calventas | Jericho Mercado
| Jose Sales | Leigh Randall Cruz | Alan Cariño | Airyn
Gimeno | Rodel Basco | Mike Torres | May Molina

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

TUMAWAG SA:

SUMULAT SA:

NLEXPRESS IS A MONTHLY PUBLICATION OF NLEX CORPORATION
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BUHAY DRIVER

Donnah
GIANAN

GO! GO! GAPUZAN!

SAANG NLEX EXIT ANG NAKATULONG SA IYO PARA SA MABILIS NA PAGBIYAHE?

Estudyante, manggagawa, negosyante…Filipino may o banyaga…iba’t ibang tao, iba’t ibang
destinasyon. Bawat motoristang dumadaan sa ating world class expressway ay may kanya-kanyang
dahilan at lugar na pupuntahan.

Ngunit ang NLEX Corporation ay iisa lamang ang misyon, ang mabigyan ng hassle-free na biyahe ang
bawat motoristang dumadaan sa NLEX at SCTEX. Kaya naman hindi tumitigil ang kumpanya na mag
isip kung papaano nga ba mas mai-improve ang bawat daan at kung ano pang mga exit ang dapat
idagdag upang makatulong na mas mapabilis ang biyahe ng ating mga motorista.

Leigh Randall
KING-CRUZ

Inalam namin sa mga biyaherong NLEX-SCTEX kung ano nga bang exit ang nakakatulong sa kanila
upang mas mapabilis ang kanilang biyahe.

“Balagtas exit, malaking tulong
sa akin ang exit na ito dahil mas
napabilis ang pag-uwi ko sa
Bulacan.”
– BERNARD, CLASS 3 DRIVER
DINGAL ENTERPRISES

"

Narating ko ang kinalalagyan
ko ngayon dahil sa 4 na gabay
na ito: Patience, Perseverance,
Hardwork, and Gratitude to the
Lord,” ani Mr. Damaso Gapuzan
o Sir Damie sa nakararami. Si Sir
Damie ang nagsimula, nagpalago,
at namumuno sa Gapuzan Trucking,
Inc."
Ang Gapuzan Trucking, Inc. ay
nagsimula sa isang pangarap. Isang
trak na pinaupahan para sa “lipatbahay.” Si Sir Damie mismo ang
drayber, mekaniko, at pahinante
ng naturang trak. Pinalad na
makatagpo ng isang banyaga na
kanyang natulungan sa kalsada, at
sa kalaunan ay naging kliyente sa
pagbiyahe ng mga produkto nito
sa iba’t ibang bayan sa Pilipinas
hanggang sa ngayon.
Di naglaon, ang 1 trak ay
naging 3, naging 20 at sa ngayon
ay mayroong halos 200 units.

Nagsimula sa 1 tauhan, ngayon ay
mayroong humigit-kumulang 400
na empleyado at halos 200 dito ay
mga drayber.
Hindi naging madali ang naging
tagumpay ng Gapuzan. Isa sa mga
naging hamon ay ang pag sigurado
na ligtas ang bawat biyahe ng
kanilang mga trak. Kahit anong
pag-iingat at paalala, di maiiwasan
na ang ilan sa kanilang mga unit at
drayber ay nadadawit sa aksidente
sa daan. Ngunit patuloy pa rin
nilang pinaghuhusay ang kanilang
hanay. Bilang mga responsableng
road-users, ang mga drayber ng
Gapuzan Trucking ay nagkakaroon
ng pagpupulong kada ika-2 linggo
upang pag-usapan ang kanilang mga
karanasan sa kalsada. Dito rin laging
ipinapaalala ni Sir Damie sa mga
drayber ng Gapuzan Trucking na ang
disiplina sa kalsada ay napakahalaga
upang maging ligtas sila, maging

“Para sa akin ay Karuhatan kasi
napakadaling dumaan dun eh
walang traffic.”
– LOREN, CLASS 2 DRIVER
TRISHMISH

“For export ang mga produkto
namin kaya naman malaking
tulong ang SCTEX Clark para sa
amin.”
– NOEL, CLASS 3 DRIVER
PACIFIC PAINT

“Karuhatan dahil mas mabilis
makarating sa People’s Park ng
Valenzuela pag dito dumaan.”
– BONG, CLASS 1 DRIVER
PROTECH

“Sa Dau walang traffic at mas
mabilis kaming makapaghakot ng
buhangin ng walang aberya sa
biyahe namin.”
– ROLLY, CLASS 3 DRIVER
JV DINGAL C3 ENTERPRISES

“Sa San Simon walang pila,
mabilis kaming nakakabalik sa
garahe pagka-deliver ng export
products namin.”
– OWY, CLASS 2 DRIVER
KRAGEN TRADING

“Sa Valenzuela kami pag sa Mc
Arthur kasi sobrang traffic kaya
kahit malapit lang sa NLEX talaga
kami dumadaan.”
– EDWIN, CLASS 2 DRIVER
NPPET GLOBAL

“Malaking tulong yung traffic
enforcer sa Meycauayan para
makaiwas kami sa traffic kaya
dito kami dumadaan kaysa sa Mc
Arthur.”

“First time naming mag NLEX
okay pala dito mabilis ang biyahe
eh simula Balintawak.”
– ALLEN, CLASS 2 DRIVER
MCMC

“Mabilis makalabas at makapunta
sa destinasyon namin kapag sa
Karuhatan ka dumaan.”
– JUNRY, CLASS 2 DRIVER
KING JAMES

– EDMAR, CLASS 2 DRIVER
PTT POWER TRACTIRE

ligtas ang kanilang mga nakakasabay
sa kalsada, at maging ligtas ang
kanilang mga nadadaanan.
Bukod sa pagtitimo ng disiplina
sa kanyang mga empleyado, nais
din ni Sir Damie na maparamdam, di
lamang sa kanilang mga customer,
kundi pati na rin sa kanilang mga
empleyado na “Gapuzan Cares.”
Sa pag-abot ng kanyang pangarap,
nais ni Sir Damie na maramdaman

ng kanyang mga customer na
kanilang iniingatan ang kanilang
mga produkto na ipinagkatiwala na
maihatid sa tamang destinasyon nito.
Nais din nyang maitanim sa kanyang
mga empleyado na sila at ang
kanilang pamilya ay pinahahalagahan
ng Gapuzan Trucking.
Sa halos 28 taon ng Gapuzan
Trucking, nais ni Sir Damie na
makapag-iwan ang kumpanya ng

marka sa larangan ng logistics.
Nais niya na palaging maalala ng
lahat na pagdating sa logistics,
maaasahan ang Gapuzan Trucking.
Nais ding ibahagi ni Sir Damie ang
isang mahalagang aral na kanyang
natutunan sa kanyang biyaheng ito:
“Para sa mga nangangarap, stop
dreaming and start doing. Destiny
is not a matter of chance; it is a
matter of choice.”

“Sa Sta. Ines, malaking tulong
yun sa delivery dahil mas mabilis
naming nadadala ang mga
produkto.”
– BUBOY, CLASS 2 DRIVER
BMJB COMPANY

“Sa Balagtas, bukod sa malawak
ang daan ay mas mabilis kaming
makarating sa Nueva Ecija.”
– RONNIE, CLASS 1 DRIVER
AB SOLIS TRUCKING

“Balintawak papuntang
Valenzuela, malaking tulong sa
amin kasi iwas traffic at truck
ban.”
– REGIE, CLASS2 DRIVER
BOXFIELD PACKAGING PRODUCTS

“Sa Bocaue malaking tulong yun
papuntang Bulakan, Bulacan.”
– ELMAR, CLASS 2 DRIVER
TRICED GENERAL MERCHANDISE

“Concepcion sa SCTEX dahil
mas mabilis kaming nakakapunta
para mai-deliver namin yung mga
produkto naming itlog.”
– EDMAR, CLASS 2 DRIVER
EGG DEALER

USAPANG DRIVER
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ni Mike Torres

Reggie
MACAPAGAL

BUCKLE UP

T

irik ang araw, nakatabi naman
sa emergency lane ang kanyang
sasakyan na nagka-aberya, pero
BILIB kami kay Ginoong JESSE
BORQUIL ng Mecca Mfg. Phils.,
Inc ng matyempuhan namin siya
na naglalagay ng EARLY WARNING
DEVICE (EWD) sa may kahabaan ng
SCTEX Floridablanca, Pampanga.
Minabuti naming huminto sa
tabi upang ma-check kung paano

BANYERA NG TAGUMPAY NI LUISITO MALACAD
Jose
SALES

“Sa tuwing isasampa ako ang aking paa sa pedal
ng sasakayan, iniisip ko na hindi ko kailangang
madaliin ang pagmamaneho para sa aking
kaligtasan at ng iba pang mga motorista..”

P

ondohan, Navotas City…ito ang
lugar kung saan nanggagaling
ang malaking supply ng isda na
inihahatid sa mga palengke ng
Metro Manila, Bulacan at Laguna.
Alas dose pa lang ng madaling
araw ay dagsa na ang namamakyaw
ng isda.
Kabilang si Ginoong Luisito
Malacad sa mga empleyado ng
ISHI Co na naghahanda upang
magbiyahe ng banye-bayerang
isda na ibinabagsak nila araw-araw
sa mga malalaking supermarket sa
Bulacan at karatig-pook nito.
Simula alas-5 ng umaga ay
simula na ng pagbiyahe niya
ng 10 hanggang 12 banyera ng
magagandang uri ng sariwang isda
na ibinabagsak sa mga grocery ng
kanilang regular customers. Ayon
kay Sir Luisto, binata pa siya nang
simulan niya ang ganitong uri ng
hanapbuhay. Masaya siya sa kanyang
propesyon dahil ito ang tumulong
sa kanya upang mabigyan niya
ng magandang kinabukasan ang
kanyang pamilya.
Ito ang naging susi upang
mapagtapos niya ng pag-aaral ang
kaniyang 2 anak. Ang panganay
niya ay nagtapos ng Marine
Transportation at kasalakuyan na
ring naglalayag internationally.
Ang bunso naman ay nagtapos ng
kursong Information Technology

o IT at ngayon ay nagta-trabaho
na rin abroad. Labis ang kanyang
pasasalamat sa kanyang trabaho
dahil ito ang nagsilbing instrumento
sa pagbibigay niya ng natatanging
yaman sa kanyang mga anak…
ang pagkakaroon ng magandang
edukasyon.
Isa din sa naging bahagi ng
kanyang pang araw-araw na buhay ay
ang pagbiyahe sa NLEX. Sa loob ng
tatlumpung taon bilang biyahero ng
isda ay parati siyang dumadaan dito.
Ayon sa kanya, malaking pagbabago
ang nasaksihan niya sa pagdaan
sa NLEX. Isa sa pagbabagong ito
ay ang mas mabilis na pagbiyahe
niya simula ng buksan ang NLEX
Harborlink na derecho na niyang
natatahak mula fish port. Ang dating
isang oras at kalahating biyahe niya
ay mas umigsi sa kulang isang oras
patungo sa Malolos.
“Sa tuwing isasampa ako ang
aking paa sa pedal ng sasakayan,
iniisip ko na hindi ko kailangang
madaliin ang pagmamaneho para sa
aking kaligtasan at ng iba pang mga
motorista.“ Dahil iniingatan ko ang
aking sarili bilang driver, nagbunga
ang aking pagsisikap na mapagtapos
ang aking mga anak, dahil sa tiyaga at
ibayong pag-iingat ay unti-unti kong
naibigay sa kanila ang magandang
kinabukasan.

matutulungan si Sir Borquil at upang
lapitan ang isang magandang
halimbawa ng isang responsableng
drayber upang pasalamatan sa
kanyang ginawang pagbibigay
babala sa ibang motorista.
Sa aking panandaliang panayam,
si Mang Jess ay araw-araw palang
laman ng NLEX-SCTEX at alam daw
niya, pati ng kanyang iba pang mga
kasamahang drayber sa kumpanya,

na walang rason para hindi maglagay
ng early warning device lalo na sa
mga trak dahil sadyang napakalaki
ng mga ito. Pangalawang dahilan na
lang ay ang iwas huli. “Kaligtasan
talaga ng lahat ang paglalagay ng
EWD,” aniya.
MABUHAY KA Mang JESS Dahil sa
ginawa mo, nakatulong ka sa isang
araw na ligtas na biyahe para sa lahat.

OPEN BURNING O PAGSISIGA
ni Mike Mallari

N

akasaad sa Implementing
Rules and Regulations ng
RA 8749 o mas kilala bilang
Philippine Clean Air Act of 1999
ang pagpapanatili ng malinis
na hangin para sa kalusugan
at kapakanan ng publiko.
Kalakip din sa naturang batas
ang pagpapanatili ng balanse
sa pagitan ng pagpapaunlad
ng estado at proteksyon ng
kapaligiran.
Isa sa mga ipinagbabawal
ng batas ang “Open Burning”
o ang tinatawag nating “siga.”
Ayon dito, walang sinuman ang
pinahihintulutang magsunog
o magsiga ng anumang bagay
na naglalabas ng nakakalasong
usok. Kabilang dito ang plastic,
polyvinyl chloride, paints, ink,
wastes containing heavy metals,
organic chemicals, petroleum
related compound, industrial wastes
at ozone depleting substances.
Bagama’t nakagisnan na ng
ilan sa atin ang pagsisiga, ang
makapal at maitim na usok nito
ay hindi lamang nakasisira sa ating
kapaligiran, maaari rin itong maging

B

sanhi ng aksidente lalo na kung
malapit sa daan sapagkat ang usok
nito ay posibleng makaapekto sa
road visibility.
Kaya naman, ugaliin nating

iwasan ang pagsisiga upang
mapangalagaan ang ating kalikasan
gayundin ang pagpapanatili ng
kaligtasan natin at ng ating mga
kababayan.

atas Ini, Seatbelt Saves
Lives, Buckle Up, at Fasten
Your Seatbelt. Iba’t ibang mga
simbolo na ang tanging layunin ay
kaligtasan ng mga motorista. Sa
ilalim ng Republic Act 8750 Section
4 - Ang seatbelt o ang sinturong
pangkaligtasan ay required isuot ng
drayber at pasahero na nakasakay sa
pribado at pampublikong sasakyan.
Nakasaad din sa batas na ito na ang
lahat ng kumpanyang gumagawa
ng sasakyan ay kailangang maginstall ng seatbelt sa lahat ng mga
sasakyang mina-manufacture nito.
Ang seatbelt ay unang
naimbento noong 1800 ni Engr.
George Cayley kung saan ito
ay inilaan para sa mga pilotong
panghimpapawid. Taong 1885
ng ito ay pinaganda ni Edward
J. Claghorn. Sinimulang subukang
gamitin ang kauna-unahang
lapbelt taong 1930, sa taon ding
ito hinikayat ang lahat ng mga
manufacturer ng sasakyan na
maglagay ng seatbelt. 1958 naman
ng maimbento ni Engr. Nils Bohlin

ang pinaka-modernong seatbelt,
ang three point seatbelt at two
point lapbelt.
Sa datos ng Worldwide Mortality
Rate, tinatayang 1.2 milyon tao
ang nasasawi dahil sa aksidente
at humigit kumulang 50 milyon
na katao ang napipinsala (injured),
65 porsyento dito ay dahil sa hindi
pagsuot ng seatbelt.
Kaya
mahigpit
ang
pagpapatupad
ng
NLEX
Corporation sa naturang batas para
sa mga lumalabag na motoristang
dumadaan sa kahabaan ng NLEX/
SCTEX dahil na rin sa mithiing
maging ligtas ang biyahe sa
kahabaan ng mga expressway. Sa
ilalim ng Joint Administrative Order
o JAO 2014-01 revised Schedule
of Fines and Penalties, ay maaari
matiketan ang mga lalabag sa batas
na ito at may karampatang multa
at maaaring humantong sa pag
reboka ng lisensya kung maging
sunud-sunod ang paglabag.
Kaya’t tandaan, always buckle
up, para sa ligtas na pagbibiyahe.
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HOLY WEEK
TRAVEL TIPS

A

ng tulin ng araw, parang
kailan lang eh New Year, heto
at magho-Holy Week na naman.
Sigurado ako, marami na sa inyo
ang nagpaplano kung saan kayo
mag-spend ng Holy Week. Sa mga
katulad kong Katoliko, bukod sa
pag-aayuno, ay nagbibisita Iglesia
din.
Karamihan din sa atin ay nilulubos
ang mga panahong ito upang
makapag-bonding ang buong
pamilya. Out of town kadalasan
upang mag beach o pumunta sa
iba’t ibang magagandang lugar
kasama ang kani-kanilang pamilya.
Kaya pag ganitong mahal na araw
ay talaga namang dinadagsa ang
mga resort, pasyalan at iba. Kasabay
nito ang pagdagsa din ng mga
sasakyan sa NLEX at SCTEX.
May ilang tips ako na ibabahagi
sa inyo na maaaring makatulong
upang mas maging masaya ang
inyong bakasyon.
1. Planuhin ng maaga ang inyong
bakasyon.
Malaking bagay ang magplano
ng maaga. Bukod sa mas makapipili
ka na ng mas magandang lugar,
hotel or resort ay maaari ka pang
maka-avail ng promo o discount.
2. Iwasang makisabay sa
karamihan.
Kung kayang agahan o
ipagpaliban ng kaunti ang inyong
bakasyon ay mas mabuti para hindi
ka masabay sa karamihan. Bukod sa
hindi crowded ang lugar na inyong
pupuntahan ay maiiwasan din ang
abala gaya ng trapik.
3. Ikondisyon ng maaga ang
inyong sasakyan.
Kung magdadala kayo ng
inyong sasakyan ay makabubuting
ikondisyon ito ng maaga lalo

Warren
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na kung malayo ang inyong
pupuntahan. Inspeksiyunin ang
mga sumusunod.
a. Makina o Engine – tingnan
at pakinggang maigi ang tunog
ng inyong sasakyan. Kung may
marinig na kakaiba ay makabubuting
dalhin na agad sa pinakamalapit
na mekaniko. I-check din kung may
mga tagas sa radiator o di kaya
ay leak ng langis. Makabubuting
ipaayos agad ang mga ito upang
maiwasan ang pag-overheat o ano
pa mang maaaring maging sira ng
makina.
b. Aircondition System – kung
mahina na ang buga ng hangin
ay baka kailangan ng magpalit
ng aircon filter. Kapag madumi
ang aircon filter ay mahina ang
hangin at puwersado ang motor
ng aircon kaya palitan agad ito.
Kung hindi na lumalamig ay dalhin
na agad sa mga aircon technician.
Masarap magbiyahe kung malamig
at komportable sa loob ng sasakyan.
Lalo na ngayung panahon ng tag
init.
c. Gulong o Tires – kung pudpod
na ang inyong gulong ay mas
maiging magpalit upang maiwasan
ang pagsabog, pagka-flat o ano
mang maaaring sira ng gulong.
I-check din natin ang kundisyon
ng spare tire at magdala ng gamit
sa pagpalit ng gulong. Mahirap ang
magkaaberya sa daan lalo na kung
malayo pa ang inyong pupuntahan.
d. Baterya – ang baterya ng
sasakyan ay maaaring tumagal ng
isa’t kalahating taon o higit pa mula
sa araw ng pagkabili. Depende ito
sa klase o brand, paggamit at mga
aksesorya na nakakabit sa sasakyan.
Makabubuti rin na patingnan ang

PANG LIMANG
DAHILAN NG
MGA AKSIDENTE
SA 2019

inyong baterya. Kung kailangan
ng magpalit ay magpalit na lalo
na kung automatic ang inyong
sasakyan.
e. Ilaw o Lights – I-check ang
lahat ng mga ilaw. Head lights, tail
lights, brake lights at signal lights.
Kung meron ng hindi gumagana o
pundido ay palitan na ang mga ito.
f. Early warning device –
Siguraduhin natin na mayroon
tayo nito sa ating mga sasakyan.
Gamitin natin ito kung sakaling
masiraan o magkaaberya sa daan.
4. Ikondisyon ang sarili.
Bukod sa ating sasakayan,
ay dapat din nating ikundisyon
ang ating sarili lalo na kung tayo
ang driver. Huwag magpuyat,
huwag uminom ng alak at huwag
magpakabusog ng sobra. Lagi
nating tatandaan na sa kamay nating
mga driver nakasalalay ang buhay
ng ating mga pasahero.
5. Sundin ang mga batas trapiko
Mahalagang sundin natin ang
mga batas trapiko. Gumamit ng
signal light kung liliko o lilipat
ng linya. Sundin ang takdang
tulin. Huwag mag-speeding.
Iwasan ang tumutok o tail gate sa
sinusundang sasakyan. Gumamit
ng mga Toll Service Facility (Gas
Station) kung kayo ay inaantok o
kailangang gumamit ng comfort
room. Iwasan ang paghinto sa mga
gilid ng expressway maliban na
lang kung may emergency.
Huwag
ding
kalimutang
magdasal bago tayo magbiyahe.
Ilan lamang ito sa mga paalala
para sa inyong masaya at ligtas
na bakasyon. INGAT PO!
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Bilang driver ng isang sasakyan,
obligasyon nating panatilihin
sa tamang kondisyon ang lahat
ng parte ng sasakyan bago natin
ito ibiyahe upang maiwasan na
masiraan at makaabala sa ibang
mga sasakyan.
Sa R.A. 4136 o Land Transportation
and Traffic Code ay kasama sa mga
listahan ng violation ang dilapidated
vehicles na kung saan ang isang
driver ng sasakyan ay maaaring
mabigyan ng ticket kung ang
sasakyang ginagamit ay sira-sira at
may mga visible na defective parts.
Sa mga entry ng bawat toll plazas ay
makikita rin ang malaking signage
na “Prohibited on Expressway” ang
dilapidated vehicles at maaaring hindi
papasukin ang sasakyan sa toll entry
o maaari rin na palabasin sa nearest
exit ang mga sasakyang hindi na
roadworthy o hindi na safe para sa
ibang mga motorista.
Mga parte ng sasakyan na
natatanggal at nasasagasaan ng
ibang mga motoristang kasabayan
sa kalsa ang panglimang dahilan ng
aksidente. Kadalasan ay mga gulong
mula sa class 1 vehicles (kotse, owner
jeep, PUJ, van, pick-up at iba pa) ang
natatanggal at nasasagasaan ng iba
pang motorista. Sa mga class 2 at
class 3 vehicles kadalasan namang
nakakalas na parte ay ang propeller,
malalaking gulong ng truck, maging
ang mga reserba nito at ang mga

kahoy na pangkalso sa gulong.
Panglima ito sa dahilan ng mga
aksidente noong nakaraang 2019.
Ngunit kahit na panglima lamang
ito o 2.8% ng kabuuang datos, hindi
biro ang dami ng mga sasakyang
naperwisyo dahil dito. Kadalasan
humihigit sa tatlong mga sasakyan
ang nakakasagasa, nasisira at
nadadamay sa kapabayaan ng iba.
Ang aksidente ay maaaring
maiwasan kung ang bawat isang
driver ay nagbibigay ng importansya
sa pagsusuri kung nasa tamang
kundisyon ang ating sasakyan bago at
pagkatapos ng isang biyahe. Maaari
ring maiwasan ang isang self-accident
at pagbaligtad ng sasakyan kung
nasuring mabuti kung nasa tamang
higpit ang nuts ng mga gulong.
Ang may-ari ng mga sasakyang
nalaglagan ng mga parts ang
may liability sa mga motoristang
nakasagasa at nasira ang sasakyan
dulot ng mga ito.
Isang sa pinaka delikadong
sitwasyon ay kung ang isang
motorcycle rider ang makasagasa ng
mga natanggal o nahulog na parte ng
sasakyan dahil maaari sumemplang
ang motorsiklo at maging dahilan
upang magkaroon ng serious injury
ang rider nito.
Panatilihin ang kaligtasan. Be
responsible and be considerate to
other road users. Let’s promote road
safety awareness.
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ATOK: A PARADISE AT THE HEIGHT OF BENGUET

WAGI SA KABATAAN, BARANGAY SAN RAMON YAN!
ni Angelito Flores

M

Maituturing
na
isang
malaking reponsibilidad ng
mga magulang ang pangalagaan
ang kanilang mga anak, lalo
na pagdating sa kalusugan.
Nakakatuwa naman na sa Barangay
San Ramon sa Dinalupihan, Bataan
ay hindi lamang ang mga magulang
ang gumagampan nito, bagkus ay
katulong nila ang mga pinuno ng
nasabing barangay.
Naglunsad ang pamunuan ng
barangay ng isang programa na
naglalayong tulungan, gabayan at
pangalagaan ang mga kabataan
sa kanilang lugar. Bahagi ng
programang ito ang pagbibigay
ng regular immunization or libreng
bakuna sa mga sanggol/bata sa
kanilang barangay, nagsasagawa
rin sila ng oplan timbang, oplan
patak, feeding program, libreng
konsulta ng ngipin, pamimigay ng
mga bitaminang panlaban sa mga
sakit. Isinasagawa nila ito upang
mabigyan ng proteksyon ang mga
kabataan sa lansangan o sa labas ng
paaralan. Dahil sa mga programang
ito, tunay namang nababantayan ang
kalusugan at kaligtasan ng mga
kabataan sa Barangay San Ramon.
Dagdag pa rito ang ibang mga
programa tulad ng Children’s
congress kung saan naglalahad
ang kanilang punong barangay
ng kasalukuyang estado ng mga
kabataan sa lugar na kanyang
nasasakupan at nagbibigay ng
karagdagang mensahe patungkol
sa kinakailangang gawin upang
mabantayan at mapangalagaan
ang kalusugan at kaligtasan ng
mga kabataan.

ni Airyn Gimeno

P

angarap mo bang makapunta
sa Biei Flower Field ng Japan?
O sa Lavender Field ng France?
Maging ang Tulip field sa Australia?
Alam mo ba na sa isang maliit na
bayan sa ating bansa ay maaaring
matupad ang iyong garden dream at
makapaglakad sa gitna ng maririkit
at malalagong bulaklak?
Muling nagbukas ang turismo
sa Atok para i-welcome ang mga
turistang nais masaksihan ang angking
ganda ng blooming paradise nito.
Ngayong Pebrero at Marso, bukod
sa chilly weather sa Benguet, narito
ang ilan pang rason para bumiyaheng
muli papuntang Norte. Tara na and
let’s explore the North!
Ang turismo sa Atok ay sumibol
at namulaklak nang madiskubre
ang unique nitong flower farms
noong 2018 kung saan tampok
ang makukulay at edible na beds
of cabbage roses. Dalawang oras
mula sa Baguio ay matatagpuan ang
Northern Blossom Flower Farm sa
maliit na bayang ito. Instagrammable
ang heaven’s delight na lugar na ito.
Mula sa scenic view ng bulubundukin
ng Cordillera, maging ang romantic
sunset, dreamy starry night, pati
golden sunrise ay mamamangha ka
sa ganda ng lugar. Idagdag pa ang
tila carpet of radiant colors dahil sa
unique varieties ng mga bulaklak dito.

Espesyal ang mga bulaklak dahil ang
seedling na ginagamit ay nagmumula
pa sa Japan at tumutubo lamang sa
malalamig na lugar. Malapit na ring
buksan sa publiko ang bagong Sakura
(Cherry Blossoms) Park bilang bagong
atraksyon.
Bukod sa flower farms ng Atok,
maaari mo ring subukan ang 1530 minutes trek sa Mt. Timbak na
malapit lamang sa flower farms. Ang
Mt. Timbak ay ikatlong pinakamataas
na bundok sa Luzon na may 2,707
meters above sea level (MASL). Pero
huwag mag-alala dahil ginagawa
ang trail nito na tourist friendly at
tila walk in the park na paitaas. Sa
tuktok nito ay matatagpuan ang
nakatindig na tatlong krus o ang
mini calvary. Matatanaw mula sa itaas
ang mga karatig bundok sa Benguet,
mga kalapit na village, at maging
ang luscious terraces ng iba’t ibang
pananim na gulay ng mga local na
magsasaka gaya ng repolyo, carrots,
lettuce at marami pang iba.
Maaari mo ring ma-enjoy
ang libreng native coffee na
ipinamamahagi ng mga lokal ng
Benguet habang naka-stop over sa
iconic na Halsema Highroad sa bayan
pa rin ng Atok. May taas na 2,255
MASL at para kang nakalutang sa
sea of clouds na siyang tumatakip sa
bulubundukin ng Cordillera. Perfect

din ang buong stretch ng Philippine
Highway para sa scenic mountainous
road trip.
Isang trivia, ang pangalan ng
“Atok” ay nagmula sa topographic
location nito na kung isasalin sa native
nilang diyalekto ay “Nay patok shi
chontog” o “on the mountaintop.”
Ilan lamang ito sa mga
malaparaisong experience na kayang
ibigay ng Atok sa iyo. Napakarami
pang unexplored na lugar sa Atok na
nanaisin mong puntahan at balikan.
Japan? Taiwan? Netherlands? Maari
mo nang ma-experience ang bersyon
ng Pilipinas ng Garden of Eden, na
singganda rin ng mga flower farms sa
iba’t ibang bansa, sa pamamagitan ng
pagbiyahe sa Norte! Paano puntahan
ang Atok, Benguet?
Mula sa Metro Manila, baybayin
ang NLEX-SCTEX patungong Baguio.
Mula sa Baguio ay bagtasin ang daan
patungong munisipyo ng Sayangan
para magpatala bilang turista na
bibisita o lilibot sa Atok.
Kung ikaw ay magko-commute,
sumakay ng bus patungong Baguio,
taxicab patungong Dangwa Station
at bus patungong Sagada o Bontoc.
Bumaba sa munisipyo ng Sayangan,
Atok at magpatala bilang turistang
lilibot sa bayan ng Atok at kumuha
ng tour guide para umalalay sa iyong
Atok trip. Tara na!!!

photos by May Molina

TAAL DONATION DRIVE
ni Emma Marie Punongbayan

H

indi lingid sa atin ang nangyaring
pag-alburoto ng Bulkang
Taal noong Enero 12 kung saan
nagkaroon ng malawakang ash
fall o pagbuga ng mga abo mula
sa bulkan, maging ang hangin na
nalalanghap sa mga malalapit na
lugar sa Taal Volcano ay amoy
asupre at pulbura na rin na
maaaring magdulot ng panganib
sa kanilang kalusugan. Kaya naman,
pinayuhan na rin ng mga awtoridad
ang mga apektadong residente na
lumikas at lumagi muna sa mga
itinalagang evacuation centers
at pinaalalahanan din ang lahat
na hindi na maaaaring lumapit
o bumalik pa muna sa kanilang
mga tahanan dahil sa posibleng

panganib na dulot ng kaganapang
ito katulad ng landslides, volcanic
tsunami at iba pa.
Kaugnay dito, ang Metro Pacific
Tollways Corporation (MPTC) Group
ay nagsagawa ng Relief Operations
noong Enero 17 para sa libu-libong
residenteng naapektuhan mula sa
Bayan ng Alfonso, Amadeo, Silang
at Tagaytay sa Cavite hanggang
sa Nasugbu, Batangas. Nagsamasama ang mahigit sa 100 volunteer
employees mula sa NLEX Corporation,
Cavite-Laguna Expressway (CALAX),
Cavite Expressway (CAVITEX),
Southbend Express Services, Inc.
(SESI) at Easytrip Services Corporation
(ESC). Ang bawat grupo ay nagtungo
sa mga evacuation center upang

ipaabot ang humigit kumulang
na 2,500 bags ng relief goods na
naglalaman ng pagkain, toiletries,
health kit, tubig at iba pa.
Nag-conduct din ulit ng Taal
Donation Drive ang mga kumpanya
sa ilalim ng MPTC at mga empleyado
nito upang patuloy na makapagbigay
ng assistance sa mga kababayan
nating nangangailangan pa rin ng
tulong.
Sa kasalukuyan ay ibinaba na ang
alert level ng Bulkang Taal ngunit
kailangan pa ring manatiling alerto
at maging maingat sa lahat ng oras.
Kaakibat pa rin nito ang taimtim na
panalangin na sana ay tuluyan ng
tumigil ang pag-alboroto ng nasabing
bulkan.

Mayroon din silang mga programa
upang mabigyan ng karagdagang
kaalaman sa pag-aruga ng kanilang
mga anak ang mga dakilang ina
tulad ng Educhild parenting.
Nais ng Barangay San Ramon, sa
pangunguna ni Punong Barangay
Wilfredo Diwa, na sa murang edad pa
lamang ng isang bata ay maihanda
at masigurong malusog ang kanilang
pangangatawan, maging ligtas sa
ano mang kapahamakan, mailayo sa
hindi mabuting gawain, at maging
aktibo sa kanilang paaralan.
Kamakailan lang ay idinaos ng
Brgy. San Ramon ang Children’s
month na may temang “Karapatang
pambata: Patuloy na Pahalagahan
at Gampanan tungo sa Magandang
Kinabukasan.” Dahil sa mga
programang ito ay kinilala ang Brgy.
San Ramon sa kanilang lungsod
at nagawaran ng parangal bilang
“Most Functional Barangay for the
Protection of Children” sa buong
bayan ng Dinalupihan sa Lalawigan
ng Bataan. Lalo itong nagpaigting
sa hangarin ng Brgy. San Ramon na
ipagpatuloy nila ang pagbibigay
gabay at proteksyon sa mga kabataan
ng kanilang barangay upang lumaki
ang mga ito ng mabuti, malusog
at ligtas.
Nagpapasalamat naman ang
Barangay San Ramon sa NLEX
Corporation sa suportang ibinigay
at patuloy na ibinibigay sa kanilang
barangay. Nais din ng buong
pamunuan ng Brgy. San Ramon na
marami pa silang matulungan at
magsilbi silang modelo at inspirasyon
sa iba pang mga barangay.
Isang pagsaludo, Brgy. San Ramon!

KOMUNIDAD

11 12

