PASIYA. Buong pusong inalay ng guro ang pagkalinga sa mga munting mag- aaral.

CJC Community Extension

Brgy. Igpit Kinalinga
Pagkahabag ang naging
inspirasyon ng bawat guro at piling
mag-aaral ng Cor Jesu College
Basic Education Department
matapos ginanap ang Community
Engagement sa Bagumbayan,
Igpit noong Septyembre 27, 2014.
Ang programa ay nagsimula

mula sa alas otso ng umaga
hanggang alas dose ng tanghali.
Ang naturang programa ay
idinaraos para sa mga mag-aaral
ng Igpit upang mabigyan sila
ng pagkakataon na malasap ang
pagkatoto ng pagbasa at pagsulat.
Ayon sa mga residente ng

naturang barangay di-maliparanguwak ang kanilang nararamdaman
habang nakikita nila na ang mga
bata sa kanilang barangay na
nagbabasa at nagsusulat at walang
takot na pakikipagsalamuha sa
mga mag-aaral at guro ng CJC,
BED.

Maliban sa pagtuturo sa mga
kabataan sa nasabing barangay,
namigay din ang CJC, BED ng
gamot at pagkain para sa mga
pamilyang taga roon. Ang mga
pinamigay na mga gamot ay bigay
ng mga mag-aaral at pamilyang
handang tumulong sa nasabing

Barangay.
Natapos
ang
programa
sa pamamagitan ng isang
pagpupulong na magkaroon
ng CJC BED Fun Run para
makapagtayo ng silid-aklatan para
sa Paaralan.
(Johanne Padilla)

Santo Papa lumakbay sa Pilipinas
Milyun-milyong Katolikong
Pilipino ang dumagsa sa
pagsalubong ng pagbisita ni
Pope Francis simula noong
Enero 15–19, 2015 sa kaniyang
naturang Apostolic Journey dito
sa Pilipinas, na may temang
“Mercy and Compassion.”
Mainit na sinalubong ni
Pangulong Benigno Aquino III
at ilang mga religious leaders
ang Santo Papa sa pagdating
niya noong Enero 15, 2015 sa
Villamor Airbase. Kinabukasan,
Enero 16, 2015, pormal na
binati ng pangulo ang pagdating
ng Santo Papa sa Malacañang
Palace.
Pagkatapos
nito’y
sumakay ang Papa
sa
motorcade
papuntang Manila
Cathedral upang
magdaos ng
kaniyang
unang
misa sa

Pilipinas. Kasunod nito’y umalis
siyang patungong SM Mall of
Asia Arena para makipagkita sa
mga pamilya.
Sa kabila ng paghagupit ng
isang bagyo, hindi parin natinag
ang 150,000 ka-tao sa pagbisita
ni Pope Francis sa Tacloban,
Leyte, noong Enero 17, 2015.
Idinaos nito ang isang misa at
sumakay sa kanyang motorcade
patungong Palo, Leyte upang
sumalo sa pagkain ng 30 piling
survivors ng Bagyong Yolanda.
Nakipagkita si Pope Francis
sa mga religious leaders at youth
sa University of Santo Thomas,
Football Stadium noong Enero
19, 2014 at nangulo ng isang misa
pagkatapos nito. Kinabukasan,
Enero 19, 2015, dumagsa ang
anim na milyong Katoliko sa
Quirino Grandstand Manila
upang dinggin ang huling misa
ng Santo Papa, na binansagang
pinakamalaking outdoor
mass.
Pagkatapos ng misa
ay nagbahagi ang ilang
mga religious leaders
ng kanilang mensahe
ng pasasalamat sa
pagdating ni Pope
Francis. Umuwi na ang
Santo Papa noong
Enero 20, 2015,
patungong Roma.
(Frances Campo)

Halaw: www. googlImages.com

KAAGAPAY. Di mapigilan ang mga Pilipino sa pagtulong sa mga nangangailangan.

Bagyong Seniang binayo ang
Visayas at Mindanao
Disyembre 30, 2014 ng
tumama ang Bagyong Seniang
sa 20 probinsya sa Bisayas at
Mindanao na may kasabay na
malakas na hangin at ulan.
Ayon
sa
Philippine
Atmospheric,
Geophysical
and Astronomical Services
Administration
(PAG-ASA),
hindi kukulang sa 20 ang mga
lugar sa kabisayan at Mindanao
ang napasailalim sa storm signal
nang mas tumindi pa ang lakas
ng bagyong Seniang. Martes
ng katapusan ng Disyembre ng
bumagsak ang malakas na ulan
dala ni Seniang. Ayon sa mga
ulat, ito ang ikatlong pagbuhos

ng ulan matapos ang naunang
mga pagbuhos nito sa Hinatuan
Surigao del Sur, Disyembre 29
ng madaling araw at sa Anda,
Bohol gabi ng parehong araw.
Dagdag pa ng Philippine
Atmospheric,
Geophysical
and Astronomical Services
Administration
(PAG-ASA),
ang paggalaw ng Bagyong
Seniang ay patungo sa Cebu
kung saan naitalang may
bilis ito na 80 kmh at may
65 kph na lakas ng hangin na
patungong hilagang-kanluran.
Pinaalalahanan
naman
ng
Philippine
Atmospheric,
Geophysical and Astronomical

Services Administration (PAGASA) ang mga residenteng
nakatira sa paanan ng bundok
laban sa posibleng pagbaha at
pag-guho ng lupa. Ayon din sa
mga ulat, ang ulan na dala ng
bagyo ay nasa 7.5 mm hanggang
15 mm bawat oras sa loob ng
300 km diametro kung kaya’t
umabot hanggang 5 metro ang
taas ng alon.
Gayun pa man, inaasahan
na magiging matiwasay ang
panahon sa pagsapit ng Bagong
Taon lalo na sa mga Pilipinong
nakatira sa mga lugar na
apektado ng bagyong Seniang.
(Princess Asmod)
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Fun Run ’14 isinagawa, Cor Jesians nakiisa

DETERMINASYON. Buong puso at lakas tinapos ng mga mag-aaral ang Fun Run ’15

One Mindanao Jamboree

CJC-BSP Lumahok

Umabot
sa
mahigit
isang libong mga scout ang
nakilahok sa One Mindanao
Scouts Jamboree sa Energy
Park, Tagum City noong
ika-6 hanggang sa ika-10 ng
Agosto, 2014. Mahigit din sa
tatlong libong mga delegasyon
ng iba’t ibang paaralan dito
sa Mindanao ang sumali sa
naturang Jamboree.
Dumating naman si Bise
Presidente Jejomar Binay na
siyang kasalukuyang nasyonal
na presidente ng Kapatirang
Iskawt ng Pilipinas. Nagalak
naman ang Tagum City
Mayor na si Allan L. Rellon,
na nagsasabing ito ay isang
malaking karangalan para
sa kanila na maanyayahan
at maging parte sa naturang
jamboree.

Inilunsad
naman
ng
kapisanan ang kanilang temang,
“Scouting for Environment,”
na kung saan sila ay sumubok
sa mga iba’t ibang mga gawain
na may kaugnayan sa iskawting
at kalikasan. Isa sa mga nakiisa
ay ang mga Senior Scouts
ng Cor Jesu College-Basic
Education Department. Aktibo
naman silang nakisali sa lahat
ng aktibidad kagaya ng Camp
Fire at iba pa.
“Masaya ako sapagkat
marami akong natutunan at isa
na roon ay ang makikihalubilo
sa mga kasamahan kung may
mga boy iskawt sa iba’t ibang
distrito at ang pagiging matatag
at matapang sa paghamon ng
lahat ng gawain,” ayon pa sa
isang kalahok.
(Jeksi Presbitero)

Setyembre 26 sa taong
2014, inilunsad ang kaunaunahang
Fun
Run
na
pinaghandaan mismo ng Cor
Jesu College-Basic Education
Department. Ito’y nilahukan ng
higit sa 360 katao mula sa mga
estudyante, mga magulang
at alumni ng paaralan. Ang
rehistrasyon ng bawat kalahok
sa aktibidad na ito ay 50 pesos
at maaari rin silang magdonate
ng isang libro.
Eksaktong 5:30 ng umaga,
nagsimulang tumakbo ang
mga kalahok. Inumpisahan
ang ruta sa Cor Jesu College
Quadrangle patungong park
para sa 3K run at hanggang
sa Puregold para sa 5K run
at pabalik sa Cor Jesu main
gate. Ang bawat kalahok
ay binibigyan ng tig-iisang
puting rubber-band bilang
palatandaan na sila’y umabot
sa kanilang destinasyon.
Sa tulong ng Cenita

Bakeshop, Mrs. Mercy H.
Bravo,
Dok
Alternatibo,
Prangels, Politiko ng Padada,
Diokno Family, Science Club,
Math
Club,
Woodworks,
Lariosa Family, at Nature
Spring, naging mas madali
para sa komunidad ng CJCBED ang pagsusupply ng
mga pangangailangan tulad
ng tubig, lugaw at iba pa para
sa mga lumahok sa naturang
gawain.
Nilayon ng aktibidad na ito
na makalikom ng pondo upang
gawing seed money para sa
library ng mga mag-aaral mula
sa Bagumbuhay Elementary
School sa Igpit, Digos City.
Ang kaunting tulong na
ito ay hindi matutumbasan ng
saya’t ngiting guguhit sa mga
labi ng mga estudyante na
walang ibang hinangad kundi
ang masungkit ang kanilang
mga minimithing pangarap.
(Princess Shannen Asmod)

5th YLC inilunsad, 200 mag-aaral bumida

TULONG MO ALAY KO. Sama-samang nag iispit at tinapos ng mga kalahok ang pag-subok na pangkalahatan.
Mahigit kumulang sa 200 ng
mga Koryesunista ang nakikilahok
sa naganap na ikalimang Young
Leader’s Conference na inilunsad
noong Hulyo 24 hanggang 26,
2014 sa Camp Alano, Daliao
Toril, Davao City.
Sa pangunguna ng HSSSG
(High School Supreme Student
Government) at PSB (Pupils
Supreme Board) ng CJC-BED,
na-organisa
ang
ikalimang
Young Leader’s Conference. Ang
layunin ng taunang conference na

ito ay hubugin ang mga pinuno
ng bawat club at organisasyon ng
nasabing paaralan upang maging
mahusay na mga batang lider.
Sa
tatlong
araw
na
pamamalagi,
iba’t
ibang
aktibidad ang ginawa ng mga
mag-aaral.
Mayroong
mga
palarong pampasigla at mga
gawaing pangkalahatan. Hindi
rin syempre mawawala ang mga
diskusyon at aralin na ibabahagi
ng mga respetado at kilalang tao
mula sa lungsod ng Digos at ng

mismong paaralan tulad nila Hon.
Atty. Johari Bana, Engr. Nelson
Tandug, Mr. Jun Rey D. Dequiña,
Br. Erwin Sayson, SC, at Br. Paul
Andoy, SC.
“Masaya ako kasi naging
matagumpay ang event na
ito kahit may mga maliliit na
problema kami sa event. Pero at
least natapos ito ng matagumpay,”
wika ni Kristine Joy Fernandez,
Presidente ng High School
Supreme Student Government.
(Princess Shannen Asmod)

Nadiskubre
ng
mga
awtoridad ang pinagbabawal na
droga at aliwang pasilidad ng
ilang selda ng mga high-profile
na bilanggo sa New Bilibid
Prison (NBP) noon ika 15 ng
Disyembre 2014.
Kasama ang miyembro ng
National Bureau of Investigation
(NBI),
Philippine
Drug
Enforcement Agency (PDEA)
at Philippine National Police
(PNP), isinagawa ni Justice
Secretary Leila de Lima ang
isang surpresang inspeksyon at

napag-alaman na patuloy parin
ang operasyon ng mga drug
lords sa loob ng kulungan at
ang papel na may nakasulat na
mga pangalan at may katuwang
na halaga ng pera mula kay
Peter Co, isang drug lord, ang
nagpapatunay nito.
Sa selda naman ng lider
ng robbery group na si Herbert
Colangco ay natagpuan ang pera
at music equipment. Hot tub, sex
doll, pera at shabu naman ang
nakuha mula kay Jojo Baligad,
isang dismissed US Army

serviceman na nakulong dahil sa
drug trafficking.
Ayon sa NBI at PNP Special
Action Force Operatives na ilan sa
mga nakumpiskang mamahaling
entertainment items ay ang 48inch flat screen television at isang
PlayStation 4 unit.
“19 napatunayang may sala
at mga maimpluwensiyang drug
lords ay ililipat sa ibang detention
cell at suspendido ang kanilang
pribilehiyong bisitahin,” wika ni
de Lima.
(Alliah Mae Ambo)

Droga sa Bilibid nadiskubrihan, High-Profile ng mga bilanggo, bistado

TATAG NG LOOB. Masayang-masaya ang Scout sa paghihintay
ng unang pagsubok.
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NYSTESC 2014

30 Mag-aaral dumalo
Nasisiya at ninenerbyos na
lumipad patungong Cebu City
ang 30 na mga estudyante ng Cor
Jesu College-Basic Educcation
Department sa sekundarya
para lumahok sa National
Youth Science, Technology and
Environment Summer Camp
noong Abril 2–5, 2014.
Ang naturang camp ay
inorganisa ng PSYSC na may
temang “Trapezing the Marvels
of Evolution” Nagsimula ang
apat na araw ng okasyon sa
pamamagitan ng opisyal na
pagbukas ng seremonya ni
G. Egbert M. Amoncio, ang
presidente ng PSYSC.
Ang camp na ito ay binubuo
ng masasayang aktibidades na

kinagigiliwan at nagpaangat sa
kaalaman ng mga estudyante
sa agham tulad ng: Panayam
tungkol sa Biyolohiya, gawaing
panggrupo, field trip, at iba pa.
Mayroon ding nakalaan na
aktibidades para sa mga guro ng
bawat paaralan, at Leadership
Training Seminar naman para sa
ibang partisipanteng mag-aaral.
Lumahok ang CJC sa iba’t
ibang kompetisyon ng camp,
tulad ng Pantomime Contest
para sa Entertainment Night at
School Quiz Competition. Sa
pagtapos ng NYSTESC 2014,
ang ilan sa mga Koryesunista
ay nakatanggap ng gantimpala
ayon sa kani-kanilang grupo.
(Johanne Florecel Padilla)

Dibisyon ng Digos abalang-abala,
Pagbubukas ng Senior High School,
pinaghandaan

Pinaghandaan
na
ng
Department
of
Education
ang preparasyon para sa paguumpisa ng Senior High School
sa susunod na pasukan, taong
2016–2017.
Ayon sa acting officer ng
DepEd City Division Office na
si Gng. Aida A. Biongan, sila’y
naghatid na umano ng iilang
mga survey sa mga magulang.
Ito’y hinggil sa international
assessment ng mga grade 9.
“Our goal is to give accessibility
to the students,” dagdag pa niya.
Ipinahayag din niya sa
pakikipanayam ang tungkol sa
populasyon ng mga estudyante.
Isang paaralan ay hindi dapat
lalagpas sa 3,000 na bilang ng
mga estudyante upang kaya pang
matustusan ang kakailanganin
para sa Senior High. Dagdag pa

nito, magkakaroon na umano
ng separadong prinsipal ang
sekondarya at elementarya sa
bawat paaralan.
Binanggit rin ni Gng.
Biongan ang tungkol sa
tracks na ibibigay ng K-12.
Ang mga tracks na kasali ay
ang
Technical-VocationalLivelihood,
Sining
at
Pampalakasan at Akademikong
track. Kanyang isinalaysay
na ang Academic umano ang
pinakatiwasay na track sa lahat,
sapagkat ito’y naghahandog ng
isang strand na kung saan ay
tatawaging General Academic.
“Children are given the
skills of pliability after they
graduate.” Ito ang kanyang
nabanggit bilang pagtatapos ng
kanyang huling sabi.
(Princess Asmod)

Manunulat ng Pahayagang
CJC-BED, wagi sa DSPC 2014
Umaabot sa 349 na mga
partisipante ang nakilahok sa
Division Schools Press Conference,
na ginanap sa Digos City National
High School noong nakaraang
Nobyembre 4, 2014. Na may temang
“Empowering Resilient Communities
Through Campus Journalist.”
Katuwang ang DepEd at ng
mga Resource Persons na sina Mr.
Ed Fernandez, Mr. Ronnie Sunggay,
Mr. Lorenzo Mendoza, at Romulo
Peralta, nilayon ng paligsahang
ito na makapili ng pinakabihasang
manunulat sa iba’t ibang sangay ng
pananaliksik. Ito’y upang ilaban
sa Regional Level na gaganapin
sa University of the Immaculate
Conception, Davao City. Bitbit ang
kaalamang kanilang pinag-iibayo,
lakas-loob na hinarap ng mga
partisipante ng Cor Jesu College ang
kanilang mga katunggali sa nasabing
paligsahan.
Nanalo mula sa Pintig sina
Camille Balabag na nasa ikalawang
pwesto sa Pagsulat ng Agham at
Teknolohiya, Alyssa Curato na
ikaapat sa Pagsulat ng Lathalain,
Princess Asmod na nakakuha ng
unang parangal sa Pagsulat ng balita,
at Frances Campo na ikatlong pwesto
sa Paggawa ng Kartung Editoryal.
Nakuha rin nila Edgar Ayag ang
ikalimang na ranggo sa Pagkuha

ng Larawang Pampamahayagan,
Victoria Inguillo na nakasungkit ng
ikalawang pwesto sa Pagwawasto
ng Sipi at Pag-uulo ng Balita, at
Shaira Rule na ikaapat sa Pagsulat ng
Balitang Isports.
Nagtagumpay rin sina JP Aves,
ikatlong pwesto sa Pagsulat ng
Editoryal, Zoreyn Dabon na nasa
unang ranggo sa Pagsulat ng Agham
at Teknolohiya, Reya Cadion na
nangunguna sa Pagsulat ng Lathalain,
Zaica Apdian na matagumpay sa
Pagsulat ng Balita, Lee Christian
Logan na nasungkit ang ikatlong
puwesto sa Paggawa ng Kartung
Editoryal, Kirt Diaz na ikaapat
sa mga nagwagi sa Pagkuha ng
Larawang Pampamahayagan, Reina
Tenebro na nasa ikatlong pwesto sa
Pagwawasto ng Sipi at Pag-uulo ng
Balita at si Gen Flores naman na una
sa Pagsulat ng Balitang Isports para
sa Cor Jesu Pulse na pamahayagan.
Naiuwi rin ng mga pangkatang
patimpalak partisipante (Paglilimbag
sa Desktop at Pagsulat ng Iskrip
Panradyo) ang ikalawang pwesto.
Sa ngayon, sumailalim ang mga
manunulat sa pag-eensayo para sa
pararating na Regional Secondary
Schools Press Conference na
gaganapin ngayon Enero 30
hanggang Pebrero 2.
(Princess Shannen Asmod)

ALERTO. Pinaghandaan at pinagpursigiduhan ang sakaling sakunang darating.

Cor Jesu College pumasa sa NSED
Pasado ang resulta ng
ebalwasyong
isinagawa
ng
City Disaster Risk Reduction
and
Management
Council
sa Cor Jesu College- Basic
Education Department at College
Department sa isinagawang
Nationwide
Simultaneous
Earthquake Drill noong Hulyo 2,
2014.
Nang nagsimulang tumunog
ang siren, agad na isinagawa ng
mga mag-aaral sa elementarya,

sekundarya, at kolehiyo ang
mga safety precautions kapag
lumindol. Ayon kay Charles
Durano, bise-presidente ng Alert
Rescue Team Administration,
maayos na nagawa ng mga
estudyante ang ensayong ito na
nagpatunay na handa na ang mga
ito kung sakaling may darating na
sakuna.
Sa isang oras ang panahong
itinagal ng drill, pitong estudyante
ang ipinagpaliban dito sapagkat

nagkaroon ang mga ito ng mga
karamdaman dahil sa init subalit
agad itong inagapan sa treatment
stations.
Mahusay rin ang paghusga
ng CDRRMC sa mock rescue na
isinagawa ng Basic Education
Department
at
College
Department ang fire drill ay
naganap sa Fr. Coindre Building
ng paaralan, at mga istasyon na
itinayo sa lugar.
(Frances Ianelle Campo)

5th REGIONAL SPNBQ

CJC-BED nasungkit ang
ikalimang pwesto
Ipinasikat na naman ng mga
estudyante ng Cor Jesu College
ang kanilang husay at talino
para sa inilatag na 5th Saint Paul
National Bible Quiz noon Hulyo
12–13, 2014.
Nginig at kilabot ang
naramdaman ng mga partisipante
mula sa 24 na katolikong paaralan
sa buong rehiyon. Dalawang
koponan ang nagrepresenta ng
Cor Jesu College. Ito ay ang
Team A na binubuo nila: Frances

Ianelle Campo, Danelle Gen
Flores, at Victoria Eliza Inguillo
samantalang Team B naman
ay sila Edgar Maverick Ayag
II, Jasper Espinosa, at Hannah
Charesse Senarillos.
Ginanap ang unang araw ng
patimpalak upang magkaroon ng
elimination round sa University
of the Immaculate Conception,
Bajada Campus. Ang naturang
labanan ay nahahati sa iba’t ibang
paksa. Ang mga ito ay ang Old

Testament, Gospels, at ang Acts,
Letters at Revelation.
Pasok sa top 10 ng elimination
round ang CJC at ang Team A ang
nakuha para magrepresenta ng
paaralan para sa regional finals
na gagawin sa kinabukasan.
Ang SPNBQ Rehiyon XI
finals ay ginanap sa SM City
Davao Annex at inuwi ng
koponan ang parangal na 5th
placer.
(Princess Asmod)

KAKINTALAN. Walang kabig sa dibdib sinagot ni Gen Flores (mula sa kaliwa) ang mga katanungan
ng SPNBQ.
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Diwa ng Kristiyanismo

Kristiyanismo. Hindi lamang ito basta basta pagdadasal,
pag-aayuno, at pagtitiwala. Ito rin ay pagmamahal sa
kapwa, pagtulong sa naapi, at pagbabahagi sa iba. Sa
panahong ito, tila nalilimutan na ng ilan ang pangalawa.
Sa pagdating ni Pope Francis dito sa Pilipinas, ito ay isang
oportunidad na magpapaalala sa atin sa kahalagahan ng
ating relihiyon. Siya ang magsisilbing halimbawa ng
kabutihan at pagmamahal at siya magpapatunay na ang
Kristiyanismo ay hindi hanggang sa dulo ng dila lamang
kung hindi dapat ring makita sa gawa.
“Mercy and Compassion.” (Awa at Kahabagan) Ito ang
tema sa pagdalaw ng Santo Papa sa Pilipinas sa darating
na Enero 15–19, 2014 upang ipahayag ang mensahe ng
tema ng kaniyang pagdalaw sa mga Pilipinong nasalanta
sa Tacloban, Leyte. Ito ay nagsisilbing hamon sa ating
mga Kristiyano na maging maawain at mahabagin lalo na
sa mga lubos na nangangailan. Ito rin ay ang magtutulak
sa atin na iabot ang ating mga sarili sa iba, subalit parang
hindi naalala ng iba ang talagang kahalagahan ng misyong
ito.
Iilan sa atin ay pumupunta sa simbahan, dinggin ang
banal na Ebanghelyo pero nakakalimutan parin nating
gawin ang mga simpleng gawaing mabubuti tulad ng
pagbibigay ng mga lumang tsinelas na maari pang
gamitin sa kapit-bahay na halos wala ng saplot sa paa, o
pagdadamay sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay.
Sa simpleng mga kabutihan na ito, natutupad mo na ang
misyon mo sa Diyos: ang mahalin ang kapwa gaya ng
pagmahal sa sarili. Madalas nga lang ang mga gawaing
ito ay nabitag sa loob ng bibig. Hindi makayang mailabas
at maipakita sa iba at puro pangako lamang ang palaging
hinahatid.
Sabi nga ng Santo Papa na ang kabutihan ang magdadala
sa atin sa kaligtasan. Wag nating idikit sa dulo ng dila ang
maaring makapagligtas sa atin at ito ay ang pagbabahagi
ng anong meron tayo sa wala ng iba. Tumulad tayo sa
magandang halimbawa na inihatid ng Papa sa atin.
“Maging taga-tulad kayo sa akin, na gaya ko naman
kay Cristo.” Sabi ni San Pablo sa mga mamamayan ng
Corinto. Si Pope Francis ay tumulad din kay Hesus at
ipaparating niya sa pagdating niya rito na tayo’y tumulad
din sa kanya. Ang pagdalaw niya ay sana’y magsilbing
pantulak na gisingin muli ang ating pagka-Kristiyano at
buhayin muli ang mga turo ng Diyos sa atin.

HUNI

Alyssa Louisse Curato

Baryang Buhay
“Ale pabili ho nito. Ito rin
po, tsaka yun.” Sabay turo rito,
turo roon. Kung makapili para
bang namumulot lamang ng pera
sa daan para panggastos. Mabuti
sana kung para sa ikakabuti yung
binibili, pero ito’y taliwalas
lamang.
“Junk Foods” — isang
simpleng pagkain na nabibili
lamang ng iilang barya. Ngunit
ang epekto nito sa katawan ay
sobra-sobra pa sa milyon ang
kakailanganin para pangtustos ng
panggamot sa sakit na dulot nito.
Sa kabila ng masamang
kontribusyon nito sa kalusugan,
Bakit hindi parin itinitigil ang
produksyon nito? At ang malaking
tanong, bakit hanggang ngayon

hindi parin ito ipinagbabawal sa
mga paaralan? Dahil ayon sa ilang
salik, sa panahon ngayon, mas
maraming bata ang naaapektuhan
nito. Dala narin siguro ng
mapanlinlang nitong anyo na
humihikayat ng atensyon ng mga
bata.
Ano nga ba ang mabuting
dala ng sinasabing “Junk Foods”
sa ating kalusugan? Sa katunayan,
wala itong mabuting naidudulot
sa katawan, base sa mga aral
na naisagawa. Sadyang ito lang
talaga’y masarap at mabuti sa
panlasa kaya marami, lalonglalo na ang kabataan, ang naeenganyong bumili.
Pagtaba (Obesity), Diabetes,
at sakit sa puso’t atay, ay iilan

lamang sa mga maaaring sakit
na dala ng Junk Foods. Ito rin ay
isa sa mga dahilan sa pagbaba
ng enerhiya ng tao. Kaya naman
humihina ang resistensya at
pagka-aktibo ng mga bata sa
paaralan.
Hindi masamang kumain
ng Junk Foods. Ngunit maging
mainam lang dahil kahit gaano
pa ito kasarap sa ating panglasa.
Hindi natin maitatangi na ito’y
naglalaman ng mga kemikal
na maaring makasama sa ating
kalusugan.
Kaya habang maaga pa,
tulungan nating maipalaganap
ang pagsugpo ng Junk Foods sa
paaralan. Dahil baka barya-barya
lang ang kapalit ng buhay mo.

PAGBUBULAY-BULAY
Mavien Nova Ebar

Moral Mo, Buhayin Mo
PATNUGUTAN
2 0 1 4 – 2 0 1 5
Frances lanelle Campo
Punong Patnugot/ Tagaguhit
Victoria Eliza Inguillo
Pangalawang Patnugot/
Tagawasto at Tagaulo ng Balita
Edgar Maverick Ayag II
Tagapangasiwang Patnugot/
Tagakuha ng Larawan
Mavien Nova Ebar
Patnugot sa Opinyon

Princess Shannen Asmod
Patnugot sa Balita
Michael Angelo Carreon
Patnugot sa Lathalain
Shaira Jane Rule
Patnugot sa Isports
Anne Camille Balabag
Patnugot sa Agham at
Teknolohiya

Mga Tagapangasiwa/Kontribyutor
Johanne Florecel Padilla/ Alyssa Louisse Curato / Christine
Joy Salomon / Alliah Mae Ambo / Robin James Castañares /
Jasper Jan Florentino / Jelli Darylle Llorente / Trisha Gwyneth
Dabon / Angel Anne Camille Feniquito /
Kristine Nicole Cadayona / Jeksi Presbitero
Tagapayo:
Sunny S. Pajo
Patricia S. Paredes
Punong-guro: Kirt Anthony R. Diaz, Ph.D.

Setyembre
12,
2013
nilagdaan
ni
Pangulong
Benigno S. Aquino III ang R.A.
10627 o Anti Bullying Act of
2013 na kung saan nilalayon
nito na protektahan ang mga
kabataang
mag-aaral laban
sa mga makapanirang loob at
walang hustisyang pakikitungo
at pagtrato ng iilang kabataan sa
kanilang kapwa kabataan.
Inilarawan sa nasabing
batas na ang bullying ay ang
panggigipit sa sinuman, maaaring
pisikal o berbal at nagdudulot
ng pagkawalang gana o takot sa
isang mag-aaral upang pumasok.
Kabilang din sa pinagbabawal
ang cyber-bullying na kung
saan binigyang kapangyarihan
ang Kagawaran ng Edukasyon
na magpatupad ng kaukolang
parusa sa mga indibidwal o
eskwelahan na mapagaalamang
di tumupad sa utos. Kabilang sa
mga maaring maging parusa ay
ang pagkatanggal ng permiso at

paghinto ng operasyon para sa
mga pribadong eskwelahan.
Sa kasalukuyan, malaki
na ang naging ambag nito sa
mga kabataan, sa mga paaralan
at maging sa mga magulang.
Nababawasan nito ang mga
kaso kung saan iilang kabataan
ang nauugnay sa panunukso,
pananakot at pananakit sa kapwa
mag-aaral. Kapanatagan ng loob
naman ang dala nito sa mga
magulang na ang mga anak ay
naging biktima ng bullying.
Sa kabila nito, isang
katanungan ang namuo. Iaasa
nalang nga ba ng mga paaralan
at guro sa batas ang kaligtasan
ng mga kabataang pumapasok
upang mag-aral?
Di rin
maiiwasang
mapagtantong
maaring may pagkukulang din
ang mga paaralan at guro lalo
na sa aspeto ng paghubog sa
moral ng mga kabataan lalo na
ngayon kung saan tila napakadali
na lamang para sa mga ito ang

manakit at mang-agrabyado
ng kapwa gayung hindi naman
ito ang layunin kung bakit ang
kabataan ay pumapasok at nagaaral.
Ang sa akin lamang,
hindi dahil may batas tayong
sinusunod ay magagarantiya na
ang kaligtasan ng aking mga
kapwa mag-aaral. Maaari pa
rin na sa isang iglap, dahil sa
kakulangan ng pansing inuukol
ng mga paaralan, guro, at
magulang sa kaninialang magaaral at anak, ay magdulot sila
ng mas malubhang epekto sa
kapwa kung saan sila mismo ang
makakasira sa mundong puno ng
pangarap at pag-asa.
Mahalaga pa rin na bago
ang batas, simulang buhayin
ulit sa mga kabataan ang moral
na nagpapahalaga sa karapatan
ng bawat isa at sa kalayang
mamuhay na walang takot. Sa
isang salita, moral mo, buhayin
mo.

Opinyon
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PANDILAT

PAGBUBUNYAG

Permanenteng
Pamimikit

Giyerang Digital

Victoria Eliza Inguillo

Nakakarinig ka na ba ng
terminong “Student Leader?”
o di kaya’y “Batang Pinuno”?
Ito, alam mo ba kung ano ang
SK?
SK. Isa ito sa mga
pinag-iinitang isyu ukol sa
pagpapatuloy pa nito o hindi.
Pero bago natin yan paguusapan, ano ba talaga itong
Sangguniang Kabataan at
bakit ito’y isang rason ng
pagbabangayan ng mga tao,
pati narin ng mga politiko?
Ang SK o ang Sangguniang
Kabataan ay isang lokal o
pambarangay na kapisanan ng
mga bata, dalaga at mga binata
sa Pilipinas. Maaaring tumakbo
ang isang menor de edad na
may 15 hanggang 17 na edad.
Naglalayunin itong magbigay
ng posibilidad na maisulong
ang paglalahok ng kabataan
sa mga sibikong mga gawain,
magpapabuti ng kapabilidad
ng mga bata na magkaroon ng
kontak at balanse sa pagsasabak
sa edukasyon at trabaho para
sa pamayanan, at mabigyang
demokrasya sa paghahatid ng
serbisyong panlipunan para sa
sektor ng kabataan.
Ang historya nito ay
nagsimula noong 1975 sa
panahon ng pamumuno ni
dating Pangulong Ferdinand
E. Marcos. Ipinalabas niya ang
Kautusang
Pampanguluhan
bilang
684
kung
saan
ipinapahayag
ang
pormal
na paglikha ng Kabataang
Barangay
(KB).
Matapos
niyang ipinanukala ang P.D.
684, nagpalabas na naman siya
ng Kautusang Pampanguluhan
bilang 1191 kung saan ginawa
ang Pambansang Katipunan
ng
Kabataang
Barangay
(PKKB) na noon ay direkta sa
ilalim ng opisina ng pangulo.
Ang PKKB ay binigyan ng
kapangyarihang may katangian

ng isang korporasyon. Ito
ay
nangangahulugan
na
nagkakaroon ito ng awtonomya
sa pangangasiwa at gastos ng
mga pondo. At dito umusbong
ang Sangguniang Kabataan.
Mukhang
okay
lang,
hindi ba? Mas maririnig na
ng gobyerno ang boses ang
kabataan. O baka sa ating isip
lamang ito.
Itong mabuting proyekto
o sangay ng gobyerno ay
nagtatago pala ng iilang
maruruming sekreto base sa
pagkakarinig namin. Usapusapan sa ating lipunan na ang
SK daw ay isang hindi-tuwirang
pamamaraan ng pagtuturo ng
mga bata sa pangungurakot at
pagsisinungaling sa harap ng
publiko. Ani pa ng iba, paano
raw mahuhubog ang kabataan
kung ang mga opisyales ng
LGU ay mismong korap?
At isa pa, pinagtutuunan ng
pansin ng mga tutol ng SK ang
pangangasiwa ng mga menor
de edad sapagkat wala pa silang
legal na kakayahan na pumasok
sa mga areglong pampolitika
pero pinapahintulutan silang
humawak sa pampamahalaang
pondo.
Oo, mabuti man itong
paraan
upang
mapamulat
ng kabataan kung ano ang
kanilang papel sa pamahalaan
pero paano nila malalaman
ang tunay na kakanyahan ng
pagiging mabuting pinuno at
sibilyan ng komunidad kung
sila mismo ay hinimutok ng
ibang opisyales ng mga maling
kasanayan sa murang edad at
ang kanilang dahan-dahang
pagbabatid ng kanilang tunay
na obligasyon ay pinagsarhan
ng takip ng kasakiman at
maling karunungan? Ito ba
kaya’y pandilat sa katotohanan
o permanenteng pagpikit kung
ano ang marapat?

BOSES
Jelli Darylle Llorente

Tuwid na daan
nga ba?
“Sama-sama
nating
tatahakin ang tuwid na daan.”
Pamilyar ba kayo sa linyang ito?
Natatandaan niyo pa ba kung
sino ang nagsambit nito? Kung
hindi, ipapaalala ko sa inyo.
Taong 2010 ito ang una
nating narinig, lalaking dilaw
ang suot ang parating himihimig.
Nakasuot siya ng salamin sa
mata, anak ng ina ng demokrasya.
Alam niyo na ba kung sino
siya? Kung si PNoy ang nasa
isip niyo, tama kayo. Si Benigno
Simeon Aquino III o mas kilala
bilang PNoy-ang presidente ng
ating bansa ang tinutukoy ko.
Apat na taon na ang nakalipas,
pinangakuan niya tayo’y samasamang tatahakin ang tuwid na

daan; pinangakuan niya tayo ng
kung anu-ano. Sa kanyang unang
taon sa pagiging Pangulo, kahit
papaano ay may naitupad siyang
pangako o ang pangako na
patataasin niya ang poverty line
sa bansa. Ngunit mas marami
parin ang mga pangakong hindi
niya naipatupad.
Dahil sa kanyang mga
pangakong nabali, naputol ang
tali. Ang tali na nag-uugnay
sa mga mamamayan at sa
pamahalaan, lumayo ang loob ng
iilan at may iba ring gusto nang
patalsikin si PNoy sa kanyang
upuan.
Ngayon ipaliwanag niyo sa
amin, tuwid pa ba ang daan na
tinatahak natin?

Kristine Nicole Cadayona

Sa panibagong henerasyon,
maraming iba’t ibang uri ng mga
“sites” ang nakilala. Facebook,
Twitter, Instagram at iba pa. Ang
mga ito ay ilan lamang sa mga uri
ng mga sites na pinagkakaabalahan
ng mga tao sa ngayon. Ngunit
unti-unti na rin itong nagiging
dahilan upang ang simpleng hindi
pagkakaintindihan ay lumalaki.
Ano nga ba ang dahilan kung bakit
dumarami ang mga kasong ukol sa
pag-aaway sa social media?
Away rito at away roon, sa
anong dahilan? Ito’y dahil sa
simpleng hindi pagkakaintindihan
lamang. Maaaring sa pagitan
ng
mga
magkakaibigan,
magkakapamilya o di kaya’y sa
pagitan ng mga magkamag-aral.
Ang tanong, dapat ba itong ipaalam
sa publiko? Hindi, ang personal
ay dapat manatiling personal dahil
maaari itong makaapekto sa inyong
relasyon, sa inyong reputasyon at
siyempre sa paaralang iyong pinagaaralan at sa kompanyang iyong

pinagtatrabahuhan.
Uso ngayon ang pagpaparinig
sa Facebook at Twitter. Maging
ang mga sikat na mga personalidad
ay hindi nakaligtas sa isyung ito.
Kamakailan lamang, lumabas
ang video ng pagkatalo ni Manny
Pacquiao sa bakbakan niya kay
Marquez. At ito ay nagsisilbing
sagot ni Floyd Mayweather, Jr. sa
sinasabing laban nila Manny na
siyang pinakahihintay ng lahat,
maraming Pilipino ang bumatikos
sa ipinaskil ni Mayweather sa
Twitter. Ngunit hindi na nito
matatanggal ang katotohanan
na imbis magsilbing modelo ng
mga nakababatang gumagamit ng
parehong site, sila pa and nagunguna
sa pagdating ng pagpaparinig.
Sa aking palagay, ang mga
gawaing ito ay hindi makakabuti
sapagkat, ito ay mitya ng panibagong
away at kawalan ng dignidad. Sa
tuwing ako ay nagbubukas ng aking
sariling “account” sa Facebook,
may nakikita akong mga taong

madalas ibahagi sa kanilang mga
kakilala ang tungkol sa mga taong
kanilang kinaiinisan at mga taong
kanilang kaaway. Likas na ang
mga ito ngayon, lalo na’t ang ilan
ay makakapal ang mukha at hindi
nahihiya. May mga pagkakataon
naman kapag sikat ang nagbabahagi
ng kanyang storya sa publiko, kahit
ito ay mali, marami pa rin ang
sumisimpatya bunsod sa kanilang
kasikatan.
Sa kabilang panig, ako naman
ay naniniwala na kapag may
gusto kang sabihin, huwag kang
mag-atubili dahil ito ang susi
ng katahimikan. Ang opinyon
ng isang tao ay may malaking
importansya sa atin. Sabi nga
nila, “Don’t judge a book by its
cover,” ngunit marami pa ring
taong pinipiling mangibabaw ang
kanilang impresyon at ang kanilang
pagmamataas. Ika nga, PRIDE. Ito
ang tanging sabon na nakakasira ng
relasyon.

Liham Sa Patnugot
Punong Patnugot,

Napansin ko na tuwing PAASCU visitation, grabe ang paghahanda ng paaralan sa pag-aayos at
pag-maintain ngunit tuwing normal lang na mga araw tapos may mga sirang kagamitan sa pasilidad ng
paaralan, hindi nila inaagapan kaagad. Sana’y mabibigyan ito ng pansin sa nakatataas.
								Earl Keril Ace Granada
								IV-St. Monica
Earl,
Ginagawan naman ng administrasyon ang lahat upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga
estudyante sa paaralan lalo na sa mga kagamitan at pasilidad. Siyempre bilang isang mag-aaral, may
responsibilidad tayong alagaan ang mga kagamitan natin upang maiwasan ang pagkasira nito, lalong lalo
na’t PAASCU level one na tayo.
Punong Patnugot,
Sana po’y walang tambak-tambak na takdang-aralin tuwing Biyernes dahil ang Linggo at Sabado
ay “family day.”
								Joyce Casayas
								7-Sts. Joachim & Anne
Joyce,
Bilang isang estudyante sa sekundarya, hindi na maiiwasan ang maraming takdang-aralin at
responsibilidad nating gawin ang mga ito. Para walang sagabal sa “Family Day” tuwing Sabado at Linggo,
maaring ninyong gawin ang inyong mga takdang-aralin sa Biyernes ng gabi o sa mga libreng oras ninyo.
Punong Patnugot,
Maraming gamit ang nawawala sa silid-aralan namin. Sana po hindi kunin ng janitor ang aming mga
gamit sa silid tuwing naglilinis siya. Matugunan sana ito ng pansin.
								Sammie Rhain Trinidad
								7-Sts. Joachim & Anne
Sammie,
Bilang isang empleyado ng paaralan, trabaho ng janitor ang linisin ang mga silid at parte rin dito
ang pagligpit ng mga gamit. Syempre, bilang may-ari rin ng mga kagamitang ito, responsibilidad ninyo
ang mga ito kaya’t sana iligpit ninyo ang inyong mga gamit kung nais niyong hindi ito kunin ng janitor.
Punong Patnugot,
Napansin ko pong, marumi at mabaho ang mga palikuran lalo na sa mga babae. Dapat sana manatili
itong malinis at mabango. Mabigyan sana ito ng pansin.
								Lesley Belle Dela Calzada
								7-Sts. Joachim & Anne
Lesley,
Ganito rin ang kanilang mga hinaing dati. May mga tauhan na nakaatas na maglinis at magmaintain ng mga palikuran. Subalit, may mga estudyanteng nananatiling iresponsable ang paggamit
ng CR . Responsibilidad din natin ang pagmaintain nito, sa tulong rin ng patuloy na pag-aaksyon ng
administrasyon.
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- Victoria Eliza Inguillo
Sige nga, maglarawan ka sa diwa mo. Kuruin mo na may isang mapayapang lugar na
kung saan ay masagana ang kanilang buhay, halos nakangiti ang mga bata sa kakalaro,
may permenenteng trabaho ang mga tao at sa isang iglap, “Wooosh!” Wasak ang
karamihan ng bahay at imprastraktura, abot-baywang ang baha, at walang linya
ng komunikasyon upang makapaghingian ng tulong. Nakakakilabot, hindi ba? Ito
ang nangyari sa Tacloban at sa ipa pang mga parte ng Visayas at Mindanao na
hinagupit ni bagyong Yolanda noong isang taon. Tinangay at iginuho nito ang mga
lugar at nag-iwan ng mga taong nagdurusa, naghihirap at naghihinagpis.
Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Bagyong Yolanda o “Haiyan” kung
tawagin
sa ibang bansa, ay ang pinakamalakas na bagyo na sumalpok sa bansa.
Sa mga unang
araw ng Nobyembre, naibalitang may Low Pressure
Area na yumabong
sa Silangan ng Micronesia. Ang LPA ay
lumalakas nang lumalakas
hanggang ito’y naging Tropical Depression
at sa sumunod na araw, ito’y
naging Tropical Storm, ayon sa Japanese
Meteorological Agency (JMA) at
Joint
Warning Center (JTWC).
Nobyembre 5-7 2013, naitala na
naging
bagyo ang T.S. Haiyan at ibinalita
na ito’y bumuntal sa Pilipinas partikular sa mga
lugar ng Eastern Visayas at Mindanao.
Pumasok
ang
bagyo
noong
Nobyembre 7 sa Eastern Samar
sa bilis ng 275 kph.
Sa mga nakalipas na
araw,
maiisip n’yo na siguro ang
lahat na
pwedeng mangyari sa isang
lungsod
na
ginimbal ng “Super Typhoon.”
Nakatalagang
PhP 650B ang halaga ng pinsala nito. Para tayong tinuligsa
ng “Reyna ng mga Bagyo,” ika nga. Ayon sa mga nababasa
kong artikulo, matapos tumampalasan si Yolanda, tahimik
ang sumalubong sa lugar. Tahimik na nakakatindig-balahibo na
nagreresulta ng isang ’di mailalarawan ang panglaw na nararamdaman
ng ating kapwa Pilipino na isinalanta ng bagyo.
Kung iisipin mo, paano kaya makakaahon ang mga tao roon? 6,000
bilang ng tao ang namatay at 1,000 ang nawawala. Paano na ang mga
batang gutom at naulila na sa yakap mula sa kanilang mga ama’t ina? At isa
pa, nakaya ba nila ang hirap at durusa dahil matagal ang mga relief goods
naibigay sa kanila at hindi kaagad inaksyunan at pinakinggan ng gobyerno
ang kanilang pananawagan ng tulong?
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Isang
taon na ang
lumipas at makikita mo
na ang
mga bahay ay pinalitan na ng mga
puting
tolda mula sa UN at mga bahay-kubo. Untiunting tumatayo ang mga Pilipino mula sa kanilang pagkakabagsak.
Noong pasko at bagong taon, nakita ko sa TV na kahit marami pang mga
labi ng bagyo na makikita sa kapaligiran ng Eastern Visayas, masaya parin
ang karamihan ng taong nananatiling tumira roon sa pagsalubong ng bagong taon.
Ayon sa isang survivor ng bagyo na taga-Tacloban, idinaraos pa rin nila ang bagong
taon dahil naging masaya raw sila sa kabila ng lahat ng pangyayari sa buong mundo, buhay
parin daw sila hanggang ngayon.
Ito ay isang storya ng kasaysayan na nakakamangha dahil ito’y nagbibigay sa atin ng pag-asa na
umahon sa ating mga problema kahit ano man ito katindi. At dahil sa mga buhol ng ating buhay, katulad
ng gunaw na dala ni Yolanda, natuto tayong mas maging handa sa mga susunod na mga kalamidad at sigalot.
Kaya, bangon Juan. Punasan natin ang mga lungkot at takot sa ating mga mukha at ibandera natin ang ating
watawat para sa mas nakahanda at maliwanag na bukas.
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AbAk A A
d
ni: Michael Angelo Carreon

“Edukasyon
ang
pinakamakapangyarihang
sandata na pwede nating
gamitin sa ating pang arawaraw na pagsubok.”
Sa bayan ng Pakistan,
panahon ng terrorismo, isang
pagbabawal ang ginawa ng
mga Taliban ukol sa pagaaral. Ipinagbawal nilang
sumali sa klase ang
mga kababaihan.
Maraming
mga babae
a n g

Halaw sa: Google Images.com
a
t

h i n d i
kumibo
iilan

lamang ang mga aktibong
nagprotesta. Isa na roon si
Malala Yousafzai.
Sinimulan
niya
ang
kaniyang hakbang sa pagsulat
ng “blog” sa BBC-URDU
tungkol sa buhay sa Swat
Valley at sa pagsakop nito
ng
Taliban.
Isinumbong
niya sa kanilang pinuno ang
nangyaring pagbabawal sa
mga babae na pumasok sa
eskwela.
Noong nalaman na ang
impormasyon
mula
kay
Malala ay naimbitahan siya
sa Pakistani at International
Media. Sa pagkakanayam
sa kanya ay isinulong niya
ang kalayaan sa pagkamit ng
edukasyon para sa babae.

Buwan ng Oktubre taong
2011, inabangan ng isang grupo
ng lalaki ang sinasakyang bus
ni Malala. Nang dumaan na
ito sa kanila ay binaril nila
si Malala sa kanyang mukha
at isa pang bala ang dumaan
sa kaniyang ulo at isa sa
kaniyang balikat. Matapos
ang pamamaril ay mapalad na
nakaligtas si Malala.
Sa pagkakaligtas ni Malala
ay bigla siyang inimbita upang
gawan ng libro ang kaniyang
buhay at ito’y pinamagatang:
“Ako si Malala: ang babaeng
ipinaglaban ang edukasyon at
ako’y nabaril ng isang Taliban.
“
Isang
napakalaking
kasiyahan ang ibinigay ni
Malala sa mukha ng kapwa niya
babae sa Pakistan kaya, hindi
dapat natin balewalain ang
edukasyon dahil kung ating
iisipin, tayo ay biniyayaaan ng
mabuting edukasyon na siya
ri’y ikinauuhaw ng mga tao
mula sa ibang bansa.

Urbanisasyon
- Angel Anne Camille Feniquito

“May bago na namang mall sa Digos? Totoo nga ba‘‘yun?” Parang
isang bomba na maaaring biglang sumabog anumang oras ang isyu
tungkol sa mga bagong gusali na itatayo sa Lungsod ng Digos.
Nakakabuti nga ba?
Kung masdan natin ang kalikasan, makikita natin na lahat ng
mga buhay na nilalang ay nilikha para sumunod sa prinsipyo
ng pag-alala sa kapakanan ng iba o altruismo. Ang kaharian ng
hayop ay naghahandog ng mangilan-ngilang mga kamanghamanghang halimbawa kung saan ang bawat elemento ay gumagawa
para sa kabutihan ng kabuuan.
Habang tumatagal ang panahon paparami na ang mga
gusaling naitatayo sa lungsod ng Digos City ngunit naisip
ba nila ang mga maaring mangyari kapag naipatayo nila ang
mga gusaling gusto nila? Kung may iniisip sila na kalabasan
nito ito nga ba ay pangkalahatan o pangsarili lamang?
May mga magagandang resulta ang mga gusaling naipapatayo ngunit
di maiiiwasan na may mga bagay rin na nakaksisira. Kung nagpapatayo
tayo ng mga gusali ang isipin ng mga tao ay may mapapasukan silang
trabaho at nakatitipid ng pamasahe kung may bibilhin ka na importante dahil
di mo na kailangang pumunta sa malayo. Ngunit sa kabila ng mga ito, di nyo ba
napapansin na ang kapaligiran ay unti-unti nang dumurumi sa dahilan ng mga
pakalat-kalat na mga basura? Madalas na ang pag baha kahit ang hina na man ng ulan
dahil unti-unti naring nawawala ang mga puno dahil sa pagpapatayo ng gusali.
Sa pagkasira ng ng ating likas na yaman, tayong mga tao na may mataas na
kaisipan ang dapat maging responsable sa pag-aalaga dito. Nagsusumigaw na ang
ating inang kalikasan upang atin na siyang bigyan ng halaga at atin siyang
alagaan. Sa lahat ng nangyayari sa paligid tayong mga tao ang may gawa kahit na
mabuti man o masama. Sabi nga ng iba hindi masama ang pag-unlad basta huwag lang
makakasira ng kalikasan. Sa kasamaang palad, umuunlad nga ng ating bayan ngunit
dahan-dahang nasisira naman ang ating likas na yaman. Kaya sa tingin niyo, ano ang
kahihinatnan nito para sa iyo at sa inyong mga kasamahan?

Anong bago?

Ni: Michael Angelo Carreon

Hmm…
Bagong
taon
na naman. Unti-unti nang
nagpapauso ng bagong porma
ang mga tao ngayon. Ngunit ano
ba talaga ang patok ngayong
2015?
Simulan natin sa damit.
Walang dineklarang disenyo
ngunit patok raw ang mga
kulay ng damit na berde at
dilaw. Karamihan raw kasi sa
mga kabataan ay nawiwili sa

mga ganitong klaseng kulay.
Kung ibabase kase sa Feng
Shui ay tumatanggap raw ito ng
magandang enerhiya.
Sa sapatos naman ay yung
sinasabi nilang topsider o yung
highcut na mayroong kakaibang
disenyo. Patok rin yung mga
sapatos na nasa unahan yung
takong. Medyo nakakatawa mang
tingnan ay basta makasabay lng
sa uso masaya na.

Ang uso namang gupit para
sa mga lalaki ay ang mga buhok
ng iniidolo ng karamihan ng
pinoy ang bandang EXO. Sikat
na rin kasi ngayon ang K-Pop
nawiwili siguro sila sa istilo
nila ng kanilang pagporma.
Kakaiba rin talaga ang alindog
ng kanilang mga porma kaya
madaling magaya.
Pinoy talaga! Sabay ng sabay
sa uso, nagtatanong; anong bago?
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Anne Camille Balaba

Nakakatakot,
delikado,
nakakapagtaka at nakakatindigbalahibo.
Ganito
ang
paglalarawan ng mga tao ng
“Ebola Virus.” Nakakatakot dahil
marami nang nalagas na mga
buhay dahil dito. Delikado ito
dahil maliit lamang ang tiyansang
mabuhay kapag dinapuan ka
ng sakit na ito. Nakapagtataka
sapagkat ang ilan ay wala pang
sapat na kaalaman ukol dito at
nakakasindak dahil napakabilis
nitong kumalat at sa kasalukuyan,
isa na itong epidemya sa iba’t
ibang sulok ng mundo.
Bagama’t
marami
ang
nangangamba,
marami
pa
rin naman ang nananatiling
kampante na hindi darating sa
ating bansa ang epidemyang ito.
Bukod sa pagiging kampante ng
mga Pilipino, iilan din sa kanila
ang hindi masyadong binibigyan
ng importansya ang Ebola dahil
hindi lamang ito ang kanilang
iniisip sa dami ng kanilang mga
suliranin.
Ngunit, bago ang lahat, ano
nga ba ang Ebola? Anu-ano ang
mga sintomas nito? Ano nga ba
ang mga ginagawang paghahanda
ng lokal na gobyerno at mga
partikular na pagamutan upang
ito ay masugpo? Kung sakaling
binalita ng mga pahayagan
ang tungkol sa pagpasok ng
epidemya sa bansa, alam mo ba
ang gagawin? Handa ka ba? eh,
ano nga ba ang dapat gawin?
Ang Ebola Virus disease

(EVD) ay unang nakilala bilang
“Ebola Hemorrhagic Fever”
una itong nadiskubrehan sa
isang nayon malapit sa isang
ilog na kung tawagin ay “Ebola
River”
na
pinaniniwalaang
pinagkuhanan ng pangalan ng
sakit na ito. Naitala ang kaunaunahang outbreak ng Ebola sa
West Africa, taong 1976 simula
noong una itong nadiskubrehan.
Kapag ikaw ay nagmula
sa mga apektadong bansa at sa
loob ng dalawa hanggang sa 21
araw ay makakaranas ka na ng
lagnat, pananakit ng lalamunan at
pananakit ng mga kasu-kasuhan.
Huwag ka nang mag atubiling
komunsulta sa doktor dahil ang
iyong mga naranasan at patuloy
pang mararanasan ay ilan sa
mga unang sintomas ng EVD o
Ebola Virus disease. At kapag
ito naman ay sinundan na ng
pagsusuka, pagtatae, pamumula
ng iba’t ibang bahagi ng katawan
at ang sintomas ng “impaired
kidney” at tuluyang bumigay
ang iyong kidney, pumunta ka
na sa nakalaan na pagamutan na
may mga nararapat na pasilidad
para sa mga pasyente ng EVD
dahil hindi malabong ikaw ay
kumpirmadong isang “Ebola
Virus patient.”
May mga kaso rin naman
na ang pasyente ay nakakaranas
ng pagdurugo na kadalasan ay
lumalabas mula sa ilong o minsan
naman ay padudugo sa loob ng
katawan ng pasyente, ngunit may

mga kaso rin naman na walang
pagdurugong nangyayari.
May mga pag-aaral din
namang nagsasabi na maari
ring isama bilang ilan sa mga
sintomas ng ebola ang pagbaba
ng bilang ng “white blood cells”
at pagbaba rin ng “platelet count”
ng pasyente.
Paano at saan ba maaring
makuha ang ebola? Ito ang tanong
na patuloy na bumabagabag
sa isipan ng mga nag-aalalang
residente. Paano at saan nga ba?
Sa tuwing nagkakaroon ng
direktang kontak sa pagitan ng
dalawang tao, isang positibo
at isang negatibo, malaki ang
tiyansang maipasa ang sakit sa
taong negatibo ng ganun lamang
kadali. Sa mga pagamutan naman,
maaring malagay sa bingit ng
kamatayan ang mga nag-aalaga
sa mga pasyenteng may ebola,
dahil kapag sila ay nakapitan ng
kahit gaano kaliit na patak laway,
dugo at ng anumang nagmula
sa pasyente, maari rin silang
maging isa sa mga ito. Kaya’t
maselan din ang ginagawang
pag-iingat ng mga nagtatrabaho
sa mga pagamutan upang sila ay
hindi madamay at maging isa sa
kanilang mga pasyente.
Ngayong alam mo na kung
paano nabubuo ang misteryosong
sakit na ito, mayroon ka na bang
ideya kung paano ito masusugpo
at
maiiwasan?
Maaaring
mayroon na dahil mayroon ka
nang basehan.

Kuruin mo na may nakasalay
na bag sa iyong likuran at sa
isang pindot, ang mga paa mo ay
unti-unting lumalayo sa sahig.
Kadalasan, tinatawag itong rocket
belt at rocket pack. Sa mauunlad
na bansa ito nabibili ngunit kokonti
lang ang nakakagamit dahil na rin
marahil may kamahalan
ang presyo. Alam niyo
ba kung ano ito?
Ito ay ang jet
pack. Isa sa mga
teknolohiya na nalikha
ng tao bagaman hindi
pa gaanong maunlad. Ito
iyong gadget na merong
rocket na ikinakabit
sa
likod
para
makalipad ang isang
tao. Ang mga jet pack
ay minsan pinapasadya
o inieksperimento na
lang ng sinumang merong
kaalaman dito para sa pansarili
nilang gamit. Ayon sa Wikipedia,
unang lumitaw ang konsepto ng jet
pack sa mga science fiction noong
1920s. Naging popular siya noong
dekada ’60.
Sa kasalukuyan, nagagamit
lang ang jet pack sa turismo, sa
paglilibang, sa mga pelikula at
sa tinatawag na Extra Vehicular
Activity ng mga astronaut.
Sinusubukan na nga rin ito sa
mga operasyon ng militar sa ibang
bansa. Ngunit, wala pa ito sa antas

na magagamit bilang regular na uri
ng transportasyon.
May mga magagandang
dulot rin ang jet pack kung ito’y
mapapaunlad.
Maaari
itong
magamit sa mga panahon ng
emergency tulad ng pagliligtas ng
mga tao sa panahon ng kalamidad,

at magamit itong regular na
transportasyon; napakataas ng
presyo nito at hindi kakayanin
ng bulsa ng isang ordinaryong
mamamayan. Tulad na lamang ng
personal transport vehicle o mas
kilala bilang Segway na nagagamit
na lang sa larangan ng turismo
o dekorasyon sa malalaking
shopping mall. Nariyan din ang
inaasahang mga aksidente na
maaring mangyari sa
paggamit ng jet
pack dahil sa
mga limitadong
kapasidad nito.
At panahon na
lang marahil ang
makakapagsabi
kung magagamit
siyang regular na
alternatibong uri ng
sasakyan.
W a l a
pa
namang
nababalitaan
na meron nang
nag-eksperimento at
gumamit ng jet pack dito sa
Pilipinas pero hindi rin malayong
mangyari ito dahil ultimo ang
drone camera at segway ay
nakarating na rito sa ating bansa.
Pero marahil sa susunod na mga
panahon, magagamit na natin
ang papaunlad na teknolohiyang
panghimpapawid.
(Jelli Darylle Llorente)

PAPAUNLAD NA TEKNOLOHIYANG
PANGHIMPAPAWID

pagtungo sa mga
lugar na mahirap marating ng mga
ordinaryong sasakyan, sa paglutas
ng mga krimen halimbawa, o
kung papahintulutan, maging
isang klase ng transportasyon para
makaiwas sa masikip na trapik sa
mga kalsada sa lupa.
Isa nga lang sa mga problema
kung sakaling ganap na mapaunlad

Ang
m g a
ito ay ilan
lamang sa mga
“health tips” upang
maiwasan ang pagkakaroon ng
ebola: Kapag ikaw ay bibyahe,
ugaliing sundin ang mga
alituntunin ng mga paliparan,
sagutin ng buong puso at buong
katotohanan ang mga gagawing
pagsusuri sa pamamagitan ng
pagsulat ng iyong mga personal
na impormasyon na maaring
makatulong upang malaman kung
ikaw ba ay negatibo o positibo
sa ebola. Sa pamamagitan nito,
hindi lamang ang sarili mo ang
iyong matutulungan kung hindi
ay pati na rin ang iyong mga
kababayan na naghahangad na
maging “ebola-free country” ang
iyong bansa.
Ang
World
Health
Organization o kilala sa tawag na
WHO naman ay gumagawa na
ng mga aksyon sa pamamagitan
ng patuloy pagmomonitor sa
bawat pasahero na dumadaan sa

iba’t
i b a n g
mga paliparan sa
buong mundo upang
matulungang sugpuin ang
epidemya at ang tuluyan
nitong pagkalat sa iba’t ibang
bahagi ng mundo, kung saan
maari na naman itong kumitil ng
mga inosenteng buhay sa isang
iglap lamang.
Walang pinipili ang
ebola, bata man o matanda,
payat man o mataba, malakas
man o mahina ay kaya nitong
patumbahin sa isang kisap
mata. Ngunit ang patuloy nitong
paghahari ay maaring magtapos
sa tulong ng pagkakaisa at
pagtutulungan. Dahil walang
sinumang
may
masamang
binabalak ang mananaig kapag
ang kalaban nito ay pagkakaisa
at mabuting layunin. Tandaan
lamang na ang isa ay mas
mainam pa rin kaysa sa dalawa.

eBOOK:

?

ANGKOP BA
PARA SA MADLA
(Jelli Darylle Llorente)

Libro. Aklat. Babasahin.
Kahit ano paman ang itatawag
mo rito. Isa ito sa pinakakapakipakinabang na imbensyon ng
sangkatauhan. Ang konseptong
ito ay nagmula sa mga lumang
tablet ng mga Sumerian.
Sa pamamagitan ng mga
libro, tumaas ang bahagdan ng
literatura sa kasaysayan. Dahil
sa mechanical movable type
printing machine na naimbento
ni Johannes Gutenberg, napabilis
ang produksiyon ng mga libro. At
sa paglipas ng panahon, nakisabay
na rin ang modernisasyon ng
produksiyon ng mga libro.
Mayroon ba kayong iPad?
iPhone? O di kaya’y tablet? Alam
niyo ba kung ano ang E-book?
Sa paghihinuha namin, 97
porsiyento ng mga mag-aaral ang
sasagot ng “oo” at marahil ang
natitirang tatlong porsiyento ng
mga mag-aaral ay baguhan
sa mga salitang ito.
Nabuo ang E-book
noong ika-20 siglo
simula noong naimbento
ang mga computer. Ang mga
E-book na ito ay tinuturing
mga makabagong libro sa ika21 siglo. Ang katagang “a library
in your pocket” ay nauso dahil
sa E-book sapagkat maaaring
magkasya lahat ng libro sa silid-

aklatan sa isang maliit na gadget
lamang.
Sa kasalukuyan, ang mga
elektronikong libro na ito ay
ginagamit na sa ibang bansa
lalong-lalo na sa Estados Unidos.
Ngunit ayon sa artikulo na The
Dangers of E-book na isinulat
ni Richard Stallman, founder ng
The Free Software Movement
at ng GNU Project, hindi raw
maganadang gamitin ang mga
elektronikong librong ito. Ayon
sa kanya, “E-reading technology
is fundamentally bad for people
specially for students,” sa
madaling salita, ang Ebook ay may
masamang dulot sa tao at ito’y
hindi magandang gamitin ng mga
mag-aaral kahit ito’y madaling
mapagkunan ng mga gustong
babasahin.
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Misyong Rosetta

Phylae, tagumpay na
pumanaog sa Kometa 67P

3D Printers, isang yapak tungo sa
modernisadong mundo
Alam naman natin na ang
mga tinatawag na printers
ay ginagamit para sa mga
paglilimbag ng mga dokumento
o di kaya’y mga proyekto at
takdang-aralin para sa atin na
mga tipikal na mga estudyante.
Ito ay ginagamit lamang upang
makagawa ng representasyon
tulad ng mga artikulo at iba
pang mga datos. Pero dahil
sa mabilisang pag-unlad ng
teknolohiya, mayroon na tayong
tinatawag na “3D printers.”
Ang mga 3D printers
ay ginagamit ngayon ng
mga
dakilang
musikero.
Ginagamit nila sa pamamaraan
ng paglilimbag ng mga
instrumento, at mga tala. Ang
tunog na ginagawa ng naturang
printer ay ginagamit rin nila sa
paggawa ng kanta.
Isang estudyante na nagaaral sa Yale University sa

London ay may natuklas
gamit ang teknolohiyang ito.
Siya ay si Jordan Plotner. Siya
ang nakadiskubre ng “bottle
keyboard” na isa sa mga
nakakaintrigang instrumento.
Ayon
sa
estudyante,
napagpasiyahan na niyang
lumikha ng isang instrumento
na may kamangha-manghang
tunog. Napagplanuhan na niya
na lumikha ng isang “keyboard”
na may kasintunog ng pag-iihip
ng hangin sa mga bote ng beer.
Sa paglikha ng instrumento,
malaking
pagsubok
ang
ginawa ni Plotner. Naghirap
siya sa pagkondisyon ng
naturang instrumento sapagkat
may
nadiskubrehan
siya.
Kahit tunog ng pag-ihip ng
hangin ang kanyang gustong
ilikha, nakagawa ito ng mga
magagandang harmonika.
Dahil
sa
kanyang

pagkamausisa, madali niyang
nakuha
ang
problema.
Kailangan niyang isaayos
ang kabilisan at ang anyo
ng air nozzle. Ginamit niya
ang “Stratsys Objet 30Pro 3d
printer” para malimbag ang
mga kinakailangang nguso.
Ngayon, isang problema
naman
ang
kailangang
solusyonan
ni
Plotner.
Kailangan niyang maisaayos
ang lagay ng mga bote. Gamit
ang “Corel Draw, l laser,”
pinutol-putol niya ang tabihan
ng keyboard na naging “sheet
of acrylic.”
Kung walang 3d printing,
walang posibilidad na maging
tagumpay ang balak ni Plotner.
Sa ginawa ni Plotner pinapakita
niya sa atin na malaking tulong
ang teknolohiya sa pagkuha ng
susi ng tagumpay.
(Trisha Gwyneth Dabon)

Ang
probe
ay
isang
spacecraft na hindi pinapatakbo
ng isang tao na iniiwan sa orbit
ng ating mundo at nagsisiyasat sa
kalawakan. Maaari itong lumapit
sa buwan, makakapasok sa
pagitan ng mga planeta, lumipad,
lumipat sa iba pang katawan ng
planeta, o lumapit sa interstellar
space.
Pagkatapos ng mahigit 10
taon, isang probe na tinatawag
na Phylae Probe na tumitimbang
ng 100 kilos ay lumapag sa
isang kometang nangangalang
“Comet 67P” o “Churyumov–
Gerasimenko” noong ika-12 ng
Nobyembre. Ito ay kumikilos sa
silangan at may kabilisan na 0.5
m/s. Ayon sa mga siyentipiko,
hindi lang isang beses ngunit
dalawang beses itong lumapag
sa naturang kometa. Sa tulong
ng Rosetta satellite ay nakalikom
ng mga datos ang iba’t ibang
siyentipiko para sa kanilang pagaaral ng nasabing kometa.
Sa unang paglapag nito
ay iniharap ito bilang isang
mosaik. Ngunit ang proseso ay
hindi naaayon sa ipinanukala

ng mga siyentipiko. Ito ay
nagtagal lamang ng isang oras at
limampung minuto.
Sa pangalawang paglapag
ay hindi gaanong kasukdulan.
Nagtagal lamang ito ng pitong
minuto. Ayon sa mga opisyal
ng misyon ay hindi pa sila
sigurado kung saan matatagpuan
ang naturang instrumentong
pansubok.
Sa
kasamaang
palad,
ang naturang instrumento ay
naubusan ng baterya noong ika15 ng Nobyembre. Hindi na
sapat ang kanyang solar power
na siyang dahilan sa muling
pagkabuhay at bumubuo ng
isang link sa radyo ng natuturang
probe. Pero ang “European
Space Agency” o mas kinikilala
bilang “ESA” ay hindi naubusan
ng pag-asa.
Kung
may
negatibo
mayroon ding positibo. Ayon
sa mga eksperto ang naturang
instrumento ay pinamamahalaan
upang makumpleto ang mahigit
sa 80% ng kanilang binalak.
(Trisha Gwyneth Dabon)

Dok Alternatibo: Experto sa alternatibong medisina
80 sangay na sa Pilipinas.
Ito ay itinatag upang
makisali sa manufacturing
at pamamahagi ng mga
herbal na mga produkto,
food supplement at mga
produktong pampaganda; iniimport at ini-export din ng
kompanya ang mga nagawang
produkto nito.
Ang Dok Alternatibo
Corporation ay gumagawa
rin ng organic at herbal na
mga produkto para sa tao,
halaman at hayop pati na rin
ang pang-agrikultura at pangindustriyang mga produkto.

Naaalala ko pa noon na sa
tabi ng kalye lamang nakatayo
ang munting pagamutan na
iyon. Pagmamay-ari ng isang
herbal doctor. Ngunit, sinong
mag-aakala na ang simpleng
pagamutan na barung-barong
noon ay magiging isang
malaking korporasyon na
ngayon?
Dok
Alternatibo
Corporation (DACORP) o

mas tanyag sa tawag na Dok
Alternatibo. Bantog kahit
saang parte ng bansa. Sino
namang hindi makakaalam
dito diba? Eh sa dinami rami
ba namang sangay nito sa
Pilipinas at sa di mabilang
na gantimpalang iginawad sa
kompanyang ito, sigurado,
93% ng mga Pilipino ay alam
ito.
Ang kompanya na ito ay

naka rehistro sa Food And
Drug Administration bilang
manufacturer at ang main
office nito ay matatagpuan
sa Roxas Extension, Digos
City.
Ang
pangunahing
negosyo nito ay herbal na
mga produkto, mga klinika at
therapeutic massage center na
makikita sa iba’t ibang sangay
nito sa ating bansa. Sa ngayon,
ang Dok Alternatibo ay may

Ang Fulvic Mineral, Dok
Alternatibo Eye Solution,
Health Aromatic Plus at
Mix-10
Brewed
Coffee
ay ilan lamang sa mga
kilalang produktong gawa ng
kompanyang ito.
Sa di mabilang na mga
parangal at sa dinami raming
mga tao na natulungan
at napagaling ng mga
alternatibong
gamot
na
gawa ng kompanyang ito,
hindi maikakaila na ang Dok
Alternatibo ay ekperto sa
alternatbong medisina.
(Jelli Darylle Llorente)
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Azkals sinipa
ang Kapuls

Mala-sipang kabayo ang
ipinamalas
ng
Philippine
National Football Team, Azkals,
matapos nilang pulbusin sa isang
friendly-match ang Papua New
Guinea, 5-0 na inilunsad sa Rizal
Memorial Football Stadium,
Oktubre 12, 2014 araw ng linggo.
Sa
kauna-unahang
pagkakataon,
naganap
ang
makasaysayang friendly-game sa
dalawang bansa na inaprubahan
ng FIFA at AFF na hindi sana
mangyayari kung hindi nakansela
ang laban ng Azkals sa Malaysia
at Papua New Guinea sa Timor
Leste.
Bumandila si Mark Hartmann
ng Azkals sa unang labingapat na minuto ng laro, 3 goals
na dinagdagan pa niya bago
matapos ang first-half ng laro, 4
goals. Lalo pang ginanahan ang
koponan at sa partisipasyon ni
Phil Younghusband na nagbuhos
ng kanyang kakaibang galing sa

first-half ng laro, napunan pa ang
iskor na sinimulan ni Hartmann,
5 goals.
Ipinagpatuloy ng Kapuls
ang laro sa mga natitira pang
minuto. Sa kabila ng pag-angkin
ng katunggali sa mga puntos na
natamo, niratratan pa rin nila ito
ng sunud-sunod na tira ngunit ang
mga ito’y hindi nila maipasokpasok dahil sa malakas na
puwersa ng Azkals.
Sa huling bahagi ng laro,
nanatiling blangko ang puntos ng
Kapuls habang ang Azkals nama’y
nagtamasa ng 5 puntos kasama
ang MVP na si Mark Hartmann.
Tumaas naman ang ranggo ng
Azkals matapos ang friendlymatch, 134th sa buong mundo at
nangunguna sa Southeast Asia.
Sa ngayon, agresibo pa
ring nag-eensayo ang Azkals
para sa paparating nilang
pakikipagtunggali.
(Shaira Jane Rule)

Halaw: Google Images.com
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ISPORTS: Ambag ng Estudyanteng Atleta
Batid nating lahat na ang Isports
ay tanyag na sa bansa maging sa
buong mundo. Ano nga ba ang
Isports sa isang atleta?
ISPORTS, pitong letrang
nagtataglay at binubuo ng dalawang
pantig, SPORTS kung tawagin sa
salitang ingles. Ang isports o laro o
palakasan ay isang pangkalahatang
gawain na kung saan dito masusukat
ang husay ng isang tao sa paglalaro
ng iba’t ibang inihandang palaruan
patungong tagumpay dala ang
karangalan at papuring nakamit.
Ngunit, ano nga ba ang dalang rason
sa likod ng bawat pagpaparangal o
pagpupuring isinasagawa sa isang
atleta?
Karamihan sa mga kapus-palad
na kabataan ngayon ay ginagamit
ang ISPORTS bilang ambag upang
makapag-aral, matutong bumasa
at sumulat; maging makapasok
sa mga malalaking paaralan o
mga tanyag na eskwelahan. Sa
pamamagitan dito, nag-aaply at
sumusubok sila bilang varsity o

pangunahing koponan ng paaralan
gayon mabigyan sila ng scholarship
na kung saan mababawasan ang
kanilang bayarin sa matrikula
na labis makatutulong upang
maitaguyod ang kanilang pag-aaral.
Bilang karagdagan, sila’y kumikita
rin sa larangang ito. Pag nagkataong
silay nanalo o nagtagumpay sa kanikanilang sinasalihang paligsahan,
makakatanggap sila ng pera bilang
parangal at papuri sa kanilang
kahusayan sa paglalaro kaya’t
ang perang kanilang natanggap ay
mahahatid sa kani-kanilang mga
magulang upang makatulong at
matugunan ang mga gastuhin sa
bahay maging sa pang-araw araw na
gawain.
Samakatuwid, tunay na ambag
ng isang estudyanteng atleta ang
isports sa kani-kanilang mga
buhay. Mahirap man o mayamang
atleta, dahil sa Isports natutulungan
nila ang kani-kanilang mga
magulang at pamilya hindi lamang
sa pagbibigay ng pera, salapi o

mga materyal na bagay pati na
rin sa paghahatid na karangalan
sa kanila maging sa paaralan.
Dahil sa isports, naipapakita at
naibabahagi nila ang iba’t ibang
angking talento at kakayahan
sa paglalaro dala ang malalakas
at aktibong pangangatawan sa
pagtahak ng iba’t ibang paligsahan
na kanilang natatamo. Marapat
lang na mabigyang-puri ang mga
ganitong kabataan lalong-lalo na
ang mga atleta dahil mas pinili
nilang manghimasok sa larangan
ng edukasyon sa pamamagitan
lamang ng pagsubok ng kakayahan
at talento sa simpleng paglalaro ng
larangan sa isports na walang halong
kasamaan ang layunin sa buhay.
Kesa sa iilang kabataan diyan sa
lansangan na ngayo’y mas pinili
ang masamang landas sa halip na
kabutihan ang dapat himasukin sa
buhay. Isports bilang gabay, Isports
bilang kanlungan, Isports bilang
sandigan at Isports: isang Ambag ng
Estudyanteng Atleta.

DiCNHS tinagusan ng Lancers
Mga
malapusang
spike
at malapader na depensa ang
ipinamalas ng Cor Jesu College-BED
Lady Lancers nang pulbusin nila ang
Digos City National High School
para ibandila ang 25-21, 25-19, 2523 at 25-17 sa inilunsad na City
Meet Volleyball Girls Championship
Game na iniraos sa Open Court ng
Don Mariano Marcos Elementary
School noong Disyembre 14, 2014.
Agad na umiskor ang block
ni Valeros sa unang set ngunit
pinantayan ito ng katunggali. Ang
nagbabagang spike ng Captain
Ball na si Sardido, at pauli-ulit na
depensa ni Valeros ang nagpaangat
sa kanila, 15-14. Nang lamangan
sila ng katunggali, hindi nagpagapi

ang bawat isa at pinaulanan pa ng
malapusang serve nina Mate at
Abangan na kumubra ng apat na
puntos upang ibandila ang 25-21.
Nagtuos ang dalawang koponan
matapos ungusan ng Lady Lancers
ang kalaban sa pangunguna nito
ng isang puntos sa sumunod na
set. Digkit ang labanan at walang
pinagbigyan ang apat na sunudsunod na matitigas na blocks ni
Murallon para muling pakainin ng
alikabok ang kalaban, 25-23.
Muli nilang nalusutan ang
katunggali sa pagpapamalas ng
makatindig-balahibong dig at spike
bilang kanilang signature move.
Bumawi man ang kabilang koponan,
nagpatuloy pa rin ang pag-ani nila

DESISYON. Walang kaabog-abog sinalo ni Victoria Inguillo ang
panalo ng kupunan.

ng anim na puntos gamit ang power
alley ni Flores at puro pasok na serve
ni Pantil, 25-19.
Pinayanig ng huling set
ang damdamin ng Lady Lancers
ng muntik na silang tambakan
ng DiCNHS sa gitna ng laro.
Bumuwelta ng mga spike si Sardido
katuwang ang dump ni Flores para
iabante ang limang puntos, 1813. Hindi na kinaya ng katunggali
at muli, idineklara ang CJC Lady
Lancers bilang kampeon sa nasabing
laro.
Sa ngayon, puspusan ang
kanilang paghahanda para sa
susunod nilang laban, sa Provincial
Meet.
(Shaira Jane Rule)

PWERSANG KABABAIHAN. Di magpaawat sa paglupig ng
kanilang katunggali.

Blue Dragons, hinakot ang panalo
Gamit
ang
kanilang
naglalakasang palo, maliliksing
pagtakbo at kanilang eksperyensa,
pinataub ng 4th year Blue Dragons
ang lahat ng katunggali nila sa larong
Softball, mula sa ika-pitong baitang
(Green Panda), ika-walong baitang
(Yellow Vipers) pati ika-siyam na
balitang (Wildcats), sa ginanap na
Intramural Activity ng Cor Jesu
College, Oktubre 28–31.
Di man masyadong nakapagensayo ang kanilang mga manlalaro
ay madali lang nalampaso ng kupunan
ng Blue Dragons ang Yellow Vipers
na siyang una nilang nakasagupa.

Sa tulong narin ng mautak at alisto
nilang catcher na si Charlene Parenas
ay mas napadali ang pagtapos ng laro.
Pinahirapan naman ng Green
Panda ang Dragons matapos
nilang malamangan ang mga ito sa
ikalawang inning. Pinaghandaan
kasi talaga nila ang laban. Ngunit
bumawi naman agad ang Dragons
at nagawang lumang sa ikatlong
inning ng laro kung saan sila ang nasa
opensa. Matapos nilang makalamang
ng isa ay pinagdesisyonan na ng mga
officials na itigil na ang laro.
Dalawang beses naman naglaban
ang Dragons at Wildcats dahil sa sila

rin ang naglaban sa championship
round. Sa championship round, sa
unang inning nasa opensa ang Dragons
at depensa ang Wildcats. Nakapagtala
kaagad ng limang homerun ang
Dragons. Sa ikalawang inning, ang
Wildcats naman ang nasa opensa,
ngunit nakakuha lamang sila ng
tatlong homerun. Sa ikatlong inning
ay tuluyan ng tinapos ng Dragons
ang laro, matapos nilang dagdagan ng
walong homerun ang kanilang score
at tuluyan ng lumamang ng sampu.
Itinigil na ang laro dahil sa di na rin
naman makakabawi ang Wildcats.
(Cristine Joy Salomon)

Pagkaisa at Determinasyon

LIKSI AT LAKAS. Pinag-isa ng Red Cubs and puwersa para manalo.

City High Green Buldogs Inilampaso ng CJC Red Cubs

Pinuksa ng Cor Jesu CollegeBED Red Cubs ang twice-tobeat, Digos City National High
School gamit ang dalawang
slide 2 sa pang-apat na yugto
para sa nakakakilabot na 28-26,
ang sumalba sa kanila upang
makahabol sa panglimang set
sa nilahukan nilang City Meet,
Volleyball Boys Championship
Game noong Disyembre 14, 2014
sa Don Mariano Marcos Central
Elementary School Open Court.

Binuwenamanuhan ng mga
nagbabagang puntos ng CJC ang
unang yugto gamit ang mga ’di
magpapaawat na blocks ni Arnado
at malapusang spike ni Dalumpines
na nanguna sa pagpapamalas ng
magandang laro at lumikom ng
pangkalahatang 23-16 na puntos.
Bumawi ang katunggali sa
pangalawang yugto matapos
bombahan ni Florida ng tatlong
sunud-sunod na serve ang CJC.
Hindi nagpabaya ang CJC at

bumawi pa sa huling isang puntos
na kinailangan ng DiCNHS, 2224, ngunit nangibabaw pa rin ang
katunggali nang pumalya ang
serve ni Singson, 22-25.
Digkit ang labanan hanggang
sa sumunod na yugto nang tumabla
ng pang-ilang beses ang dalawang
koponan. Walang pinalapas ang
DiCNHS matapos iabante ang
apat na puntos na abante bago
makapuntos ang CJC, 21-25.
Lalong lumakas ang loob

buwenamanong pasok ng mga
tira si Algieri sa unang yugto pa
lang. Agad umulan ng tatlong
naglalagablab na jabs ni Pacquiao
na siyang ikinataob ng katunggali
sa pangalawang yugto. Nagtuluytuloy
ang
pagsasagupaan
hanggang sumunod ang dalawang
knockdowns ni Algieri sa huling 45
segundo gamit ang suckerpunch ni
Pacquiao sa pang-anim na yugto.
Hindi nagpatinag si Algieri at
gumanti ng mala-kidlat na left jab
na dumiretso sa ulo ni Pacquiao.
Bagamat nagpamalas ito ng mga
ilegal na suntok, wala pa ring
anumang palatandaan
ng pagkabahala
nito
sa
p a m p i t o ’t
walong

1:20 minuto. Sinigundahan pa ito
ng muli niyang pagtaob sa boxing
court na kumupleto sa anim nitong
mapuwersang flash knockdowns.
Walang umayaw hanggang
sa huling yugto. Matapos ang
magandang palabas ng kaliwa’t
kanang hooks at uppercuts, naging
abot-kamay ni Pacquiao ang
inaasam-asam na titulo.
Naghiyawan ang kanyang mga
tagsuporta bilang papuri sa isa na
naming karangalang ibinhagi niya
sa Pilipinas. “Tonight, I did my
best,” tugon pa ng 8th time World
Champion, Pacquiao.
(Shaira Jane Rule)

ng CJC sa pang-apat na yugto
matapos nilang iwan ng lamang
ang DiCNHS bago mag time-out,
10-8. Humabol sila nang manguna
ang katunggali sa tulong ng
malakidlat na toss ni Cansancio, J.
na nagdeklara ng unang slide 2, 2424. Ayaw magpaawat ng dalawang
puwersa hanggang iniraos ang
pangalawang slide 2, 26-26 at
mas uminit pa nang ibinandila ni
Cansancio ang dalawang puntos
na pumulbos sa DCNHS.

Umabot na sa pinakahihintay
na yugto at agad namayani ang
maladagis na spike ni Sasi at
toss ni Sayson na sumantala sa
11-4 na puntos na sinuportahan
pa ng nag-aapoy nilang depensa
na tuluyang nag-udyok sa kanila
ng kulang na isang puntos, 14-4.
Ang kamangha-manghang serve
ni Cansancio ang pumuna sa Red
Cubs ng kinananabikang titulo sa
pag-ani ng 15-4 na puntos.
(Shaira Jane Rule)

Algieri pinabagsak ni Pacquiao Frisbee: Makabago at

Gamit ang mga pambihirang
counter punch at malapader
na depensa, ipinalugmok ng
People’s Champ, Manny Pacquiao
ang New York’s Undefeated
Champion, Chris Algieri sa anim
na makatindig-balahibong flash
knockdowns para ibandila ang 120102, 119-103 sa isang “Hungry for
Glory,” WBO World Welterweight
Championship sa Venetian Macau
Hotel Resort nitong Nobyembre
23, 2014.
Binombahan
ni Pacquiao ng

Halaw: Google
Images.com

yugto.
Tuluyang
tiniris
ng
kampeon ang kalaban sa
sumunod na yugto nang
ibato niya ang left bros
na pumawi sa lakas
ni Algieri sa huling

Nakakahalinang Laro

Isang araw, na
napakabanayad ng hangin
at ang araw ay nakasuot ng
isang matingkad na ngiti
na lumiliwanag sa bahay
mo at ika’y napaisip: Anong
magandang gawin ngayon?
Ang sagot ko, hindi
mag-shopping, hindi magbiking, hindi tumunganga,
pero maglaro ng Ultimate
Frisbee.
Unang rinig mo palang
mapapatanong ka na: “Teka,
ano ba ‘yan?”
Siguro, marami pang
mga katanungan sa isip natin
ang nangangati ng kasagutan
kung ano ba talaga ang larong
Frisbee. Sigurado naman akong
masisiyahan ang karamihan sa
larong ito.
Ang Ultimate Frisbee o
Ultimate ay isang limited-contact
sport na inilalaro gamit ang
isang flying disc o frisbee. Una
itong nilaro ng mga miyembro
sa student council at newspaper
staff ng Columbia High School
sa Maplewood, New Jersey. Una
pa nilang ginamit ang disc na
ginawa ng Wham-O na binase
ang disenyo sa “Pluto Platter” ni
Fred Morrison.
Simple lang rin ang paglalaro
ng Frisbee. Kinakailangan ng

dalawang team na may pitong
miyembro. Ang layunin
nito ay makapuntos sa
pamamagitan ng pagsalo
ng
disc
sa
end zone ng

kalaban. Ang
unang pangkat
na
maka-15
puntos
ay
panalo
sa
laro.
Ngunit,
dapat
lamang
sila
ng
dalawang
p u n t o s sa
kalaban
kung hindi, p a h a h a b a i n
ang oras ng laro. Kailangan din
matutunan ang pamamaraan ng
paghawak ng disc, pati na rin ang
paghagis at pagsalo nito.
Talagang
kakaiba
ang
Ultimate Frisbee sa karamihan.
Hindi ito katulad ng badminton,
basketball, swimming at iba
pa. Ang pagkakatulad lang
nila ay ito ay isa ring isport na
maaaring laruin ng pamilya
at mga magkaibigan. At kung
mapapatanong ka sa sarili mo
kung anong magandang gawin
ngayon, nasagot ko na nang
mabasa mo ito.
(Frances Ianelle Campo)

