
MwNHS,           
nagkaroon ng partisipasyon sa naganap na journal-
ism summit 2016 
ni: Clarissa Mae Tulay at Mary Christzel Joy Sese 

ISSN: 2362-7913 

       May mga piling panauhin na nakatoka sa bawat 

kategorya ng pagbabalita, umapaw sa kagalingan ang 

pagpapayo ng Pagsulat ng balita ni Mr. Mon Gulavez, 

isang Junior Correspondent ng TV-5 para samga 

journalist. Bago magsimula ang workshop nagkaroon 

muna ng Personality Test at Pop Quiz si Mr. Mon 

Gualvez upang malaman ang personalidad at 

kaalaman ng mga student journalist sa mga 

pangyayari sa piling tao sa lipunan. Sinundan ito ng 

Pagsulat ng Editoryal ni Mr. Wilmor L. Pacay III, isang 

Former Editor–in–chief, The Torch, PNU. Tila mga 

batang manghang-mangha ang mga student journalist 

na talagang naka-pokus sa mga tips na binibitawan 

para sa pagsulat ng editoryal ni Mr. Pacay. 

Isinalaysay ng isang mahusay na UPH Las Pinas 

Campus Writer ang Pagwawasto at pag-uulo ng balita 

na si Ms. Jenny A. Amante na nakapagbigay ng 

wastong paraan sa pagsasaayos ng gramatika, 

pananda at mga simbolo na kumakatawan sa mga 

bawat maling konseptong ginagamit sa paglalahad at 

pagsulat ng mga balita.  

Lubos na nagagalak ang mga student journalist sa 

bawat kaalamang ibinahagi ng mga piling panauhin sa 

iba’t ibang kategorya ng pagbabalita, kung paano ito 

linalalahad at isinusulat sa wasto at angkop na 

pamamaraan na nakabase sa tamang istruktura. Ang 

mga payong kanilang  napulot na siksik,liglig at 

umaapaw ay kanilang magagamit 

upang mapataas ang antas ng 

kanilang kaalaman at kahusayan sa 

paglikha ng isang balita na puno ng 

mahahalaga at importante na 

kapupulutan ng mga balitang 

pawang katotohanan at konkretong 

impormasyon. 

     Idinaos ang seminar workshop noong ika-3 ng Setyembre, 2016 sa 

University of Perpetual Help Las Pinas Campus na pinangunahan ng Master of 

Ceremony na si Mr. Aries A. Antiola. Ito ay pinamagatang JOURNALISM 

SUMMIT 2016 at may temang “Media in the 21st century. Connecting Today, 

Building Tomorrow ”. Samu’t-saring mga journalist students ang nag-sidalo 

galing sa iba’t - ibang paaralan sa iba’t – ibang dibisyon, kasali na dito ang 

paaralang rinepresenta para sa kategoryang Filipino nina Danica Andaya ng 10

–Max Planck, Patrick Denaga ng 10–Henry, Aira Monique Dy, Mark Ivan 

Gomez,Christzel Sese at Clarissa Mae Tulay ng 9–Avogadro at ang 

tagapagsanay na si Bb. Eleanor Aguinaldo. Para naman sa kategoryang English, 

ito ay sina Tom Fernando ng 9–Avogadro, Ashley Legaspi ng 8 – Watson, 

Vincent Alcera ng 10– Maxwell, Angel Cruz ng 10– Newton at si Christian 

Bambilla ng 10– Hawking.  

Ang mga mag-aaral na nagsipaglahok sa      

asabing Journalism Summit 2017 na nagmula  

sa iba’t ibang baitang at pangkat. 
(mula sa kaliwa) Tom Angelo Fernando, Clarissa 

Mae Tulay, Mr. Mon Gualvez at si Chriztzel Sese 

Hunyo  2016 -  Marso 2017 
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Villa Teatro, Patuloy na Namamayagpag 

Ni: Bb. Lilian V. Liguan 

         

          Muling tumatak sa isipan ng 

mga mag-aaral ang kagalingang 

ipinamalas  ng Villa Teatro sa pag-

arte. Ang nasabing palabas ay 

pinamagatang “Atin ang Bukas” na 

pinangungunahan ng batikang aktor 

na si Joseph Bitangcol. Ginanap ito 

noong  Agosto 8, 2016 sa SM 

Southmall.  

          Naging matagumpay ang 

programa dahil sa dami ng bilang ng 

mga mag-aaral at guro na 

tumangkilik dito. Pinamunuan  ito 

ng Filipino Koordineytor na si Bb.  

 

Eleanor Aguinaldo, katuwang din 

ang mga guro sa Filipino at sa 

patnubay ng punungguro na si Dr. 

Gerry Catchillar. 

           Ang istorya ay hango sa 

buhay ng isang mag-aaral, na 

isinakripisyo ang kaniyang buhay 

upang mapabago ang kaibigang 

nalulong sa droga. Kaya naman ang 

mga tagapanood ay talagang naantig 

sa kinahinatnan ng pangunahing 

tauhan sa wakas ng programa. 

         Mabuhay ang Villa Teatro, 

ipagpatuloy ang magandang 

adhikain !  

 

12th Founding Anniversary 

        

           Matagumpay na naidaos ng MwNHS ang kanilang 12th founding 

anniversary na may temang “ ONE FAMILY, ONE LOVE 

#TeamMwNHS@12” na ginanap sa MwNHS Golezeum noong ika-28 ng 

Pebrero,2017. May iba’t-ibang aktibidad na ginanap upang maipagdiwang 

ang selebrasyon. Ang mga nasabing aktibidad ay inihanda ng MwNHS 

faculty members kaagapay ang tulong ng MwNHS non-teaching staff.  

           Galak na galak ang mga mag-aaral nang pangunahan ni Mrs. Cristy 

Adriano ang Opening Program na ginanap sa MwNHS Golezeum na sin-

undan naman ng Field Demonstration na pinangunahan ni Ms. Arlene Fer-

rer at MAPEH Teachers. Ang mga kinatawan ng bawat baiting ay naglaban upang makamit ang titulo. Nagkamit 

ng titulong 4th runner up ang baiting 7 na sinundan naman ng MwNHS San Agustin Extension na nagkamit ng 3rd 

runner up, Baitang 10 na nagkamit ng 2nd runner up, Baitang 9 naman ang nagkamit ng 1st runner up at nasungkit 

naman ng baiting 8 ang kampeonato. Matapos ang field demonstration ang mga guro naman ng MwNHS ang 

nagpakitang gilas sa kanilang Zumba na pinangunahan ni Mrs. Meldred Agote, Ms. Roselle Navidad at ni Ms. Jo-

anne Pleras. Ang mga mag-aaral ay tuwang- tuwa nang makita nila ang kahusayan ng kanilang mga guro hindi 

lamang sa pagtuturo gayundin sa pagsayaw. 

       Matapos ang paunang selebrasyon, nag uumapaw 

naman sa tuwa ang mga kabataan ng MwNHS nang 

magsimula na ang palaro. Kampeonato ang baiting 10 

sa larong Basketball na may score na, hinirang naman 

na MVP si Mj Aglibar ng 10-Franklin matapos 

makakuha ng points na nagpanalo s kuponan. Nakamit 

naman ng baiting ang tagumpay sa larong volleyball 

nang matalo nila ang baiting sa score na , tinanghal na-

man na MVP si  ng . 
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MwNHS 12th Recognition Day, masiglang naidaos  

Ni: Mary Christzel Joy  R. Sese 

 Mala-bituin ang mga mag-aaral ng 

Moonwalk National High School Main at 

San Agustin extension sa pagdiriwang 

nila ng 12th recognition day sa ganap na 

alas tres ng hapon noong  ika- 30 ng Mar-

so, 2017  sa ROMVI Multipurpose gym,  

nagniningning ang bawat studyante sa 

mga awards na kanilang tinaggap dahil 

narin sa kanilang pagpupursige sa pag-

aaral. Galak na galak ang mga magu-

lang,mga guro at mga paparangalan na 

mga piling mag aaral. Ang tema ng nasa-

bing recognition day “Sabay-sabay na 

hakbang tungo sa maunlad na kinabu-

kasan” na tila tumatak sa isipan ng mga 

taong nagsipagdalo. Pinangunahan ni Mr. 

Renan D. Botalon at Ms. Michelle P. Mu-

rillo ang programang ito. Di maka-

paghintay ang mga studyante kasama ang 

kanilang magulang na maisabit sa kanila 

ang mga medalya at sertipiko na  kanilang 

matatanggap. Sa paaralang ito tatlong 

aspekto ang dapat parangalan ang STE 

Program, MwNHS- Main at MwNHS-

SAExt. Sa daloy ng program, Si Desireee 

Mhay M. Hernandez ng STEP Grade 9 

Top 1 ang naglead ng prayer sa nasabing 

programa, sumunod ang Grade 9 Top 1 ng 

SaEXT na si Dave Kierby R. Garces 

upang magkumpas ng National Anthem. 

Ang mensaheng inihandog ng punong-

guro na si Dr. Gerry C. Gatchillar sa mga 

nakisama sa programang ito. Mala berso  

ang binitawang mensahe ng inimbitang 

Guest speaker na si Carl Sean E. Pablico 

na isang alumni ng Moonwalk National 

High School na nagbigay aral at tumatak 

sa isipan ng mga papangaralan, guro at 

mga magulang ang mensahe na ito. 

Huling maikling pabati ngunit malaman 

ang inihanda ng asst. to the principal-

academic affairs na si Mrs. Sarah O. Ma-

tito. Hindi mapigil ang tuwa sa kanilang 

mga mukha lalo na sa mga achievers at 

mga magulang nito na isabit at tanggapin 

ang medalya at sertipiko na kanilang 

pinaghirapan school year 2016-2017.  

Ang mga mag-aaral na nagkaroon ng karangalan. 

       Matapos ang Palaro at Opening Program, Nag-

uumapaw sa saya at kaba ang mga mag-aaral ng 

MwNHS gayundin ang MwNHS faculty Members 

nang dumako na ang selebrasyon sa Mr. & Ms. Moon-

walk na ginanap sa SM Sucat Activity Center sa ganap 

na alas-tres ng hapon sa pangunguna ni Mr. Alexander 

Mayo,Ms. Riza Lastimosa at ni Mr. Noriel Pujante. 

Ang mga kalahok ay nanggaling sa iba’t-ibang baitang 

at antas. Nanaig ang Kagandahan at Katalinuhan ni 

Ms. April Severino ng 10– Volta sa 17 na kalahok na 

babae nang tanghalin siya bilang Ms. Moonwalk 2017 

at ang kagwapuhan at tindig naman ni Mr. John Albert 

Alibudbud ng 10-Watt ang nagdala sakanya sa titulo 

nang tanghalin naman na Mr. Moonwalk 2017. Lubos 

na nasisiyahan ang mga mag-aaral, MwNHS teaching 

staff at MwNHS non-teaching staff lalo na ang buti-

hing punongguro na si Dr. Gerry C. 

Catchillar,Ed.D.,Ph.D.  

MwNHS teaching staff at MwNHS non-teaching staff lalo 

na ang butihing punongguro na si Dr. Gerry C. 

Catchillar,Ed.D.,Ph.D. sa mga aktibidad na nag-iwan ng 

matamis na alaala sa bawat taong bumubuo ng Moonwalk 

National High School. Ito ang magsisilbing patunay na 

ang paaralan ay hindi lamang isang paaralan na may 

punongguro, mga guro at mga mag-aaral na araw-araw 

pumasok kundi ito ay isang pamilya na humuhubog sa 

pagkatao ng bawat isa. 

Ang nanalong Mr. And Ms MwNHS. (Mula sa kaliwa) John Albert Ali-

budbud ng 10– Watt at si April Sweet  Severino ng 10– Volta. 



NCAE sa Moonwalk  
Ni: Mark Ivan Gomez; 9– Avogadro 

       Maayos at mapayapang 

nairaos ng MwNHS ang 

NCAE para sa taong 

kasalukuyan (2017). Ang 

naturang NCAE ay naganap 

noong Marso 9-10 sa 

pangunguna ng butihing 

punong guro na si Dr. Gerry 

C. Cathillar at sa 

koopersayon ng mga guro 

nito. Ito ay upang malaman 

ng bawat 

mag-aaral 

sa antas 9 

at 10 ang 

kanilang 

kurso o 

track na 

kukunin sa 

darating na 

antas 11 at 

12. 

 

            

Ngunit, Ano 

nga ba ang 

layunin nito? 

Ayon sa 

Deped ito ay 

upang 

maliwanagan ang bawat 

mag-aaral at mga magulang 

nito para sa kurso na 

kukunin ng mga mag-aaral 

pagdating ng grade 11 at 12 

at sa kolehiyo.Malalaman 

kung saan subject sila 

nahihilig at nagpapakita ng 

interes,sa paraang ito 

matutulungan at 

magagabayan ang mga mag

-aaral na makapagdesisyon 

sa kanilang kukunin batay 

sa isinagawang assessment 

exam.  

     Ito nga ba ay 

nakatutulong sa mga mag-

aaral? Oo o Hindi? Ayon sa 

kagawaran ng Edukasyon ito 

ay makatutulong dahil ito 

ang magiging gabay sa 

kurso na kukunin nila para 

maging angkop ang kurso sa 

kasanayan at kaalaman  ng 

mga mag-aaral. 

       Pero ang malungkot na 

katotohan ay  hindi  

ginagamit ng mga mag-aaral 

ang kanilang kasanayan at 

patuloy parin pinipili ang 

mga track o kurso na ayon 

lamang sa kanilang 

kagustuhan at hindi 

pinagbabatayan ang 

kanilang sariling kasanayan 

at nagpapaapekto sa 

opinyon ng iilan lang. 

Sa bawat kurso o track na 

kukunin kailangang maging 

maingat at maging mapanuri 

para sa huli ito ay magamit 

ng tama at hindi pagsisihan 

sa bandang huli. Ang 

tamang kaalaman ang gabay 

sa kasaganaan at magiging 

tulay para sa kaunlaran! . 
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Pakwan sa tiyan 
ni: Mary Jane Balunsat;10-Hawking 

       Sa panahon ngayon, kaliwa’t 

kanang isyung panlipunan ang 

kinakaharap ng ating bansa-

pangunahin ang kahirapan. Ito ay 

nag-uugat sa mas marami pang 

komplikasyon na dapat solusyonan 

ng mgaa nanunungkulan sa 

pamahalaan. Bakit ? Sapagkat dahil 

rito, lumalago ang bilang ng mga 

nagugutom 

dahil sa mga 

taong  walang 

trabaho. 

Lumulobo rin 

ang bilang ng 

mga kabataang 

walang 

kakayahang 

makapag-aral 

dulot ng 

kahirapan, 

kaya marami 

sa kanila ang 

hindi 

nabibigyan ng 

sapat na 

kaalaman sa 

pang-araw 

araw na 

desisyon.  

         Resulta 

nito ay ang 

maraming bilang ng mga kabataan 

na napapariwara sa buhay. Mas 

ginugusto na lamang nila ang 

tumambay sa kanto kahit dis oras ng 

gabi at kung hindi mapipigilan ay 

aabot pa hanggang madaling araw. 

Nakalulungkot isipin na ang mga 

kabataang may ganitong uri ng 

pamumuhay ang siyang nagiging 

karamihang biktima ng 

pagbubuntis. 

        Kabilang ito sa isyung 

panlipunang kinakaharap ng bansa. 

sapagkat ang mga totoy at nene na 

may edad na 13-19 ay nakikibahagi 

na rin  sa produksyon na 

nagpapalago sa populasyon ng 

bansa. Na kung iisipin ay hindi 

naman dapat! Dagdag lamang sila 

sa problemang dapat pigilan at 

lunasan hindi lang ng kanilang 

pamilya pati na rin ng  bansang 

kinabibilangan nila. 

       Sa datos noong 2009 halos 3.6 

milyon ang naitalang mga batang 

ina sa bansa, sa katunayan 7 sa 10 

buntis ay mga teenager. Dahil wala 

pa sa hustong gulang, wala silang 

kakayahang buhayin ang  binuo 

nilang pamilya, kayat marami sa 

mga ganitong kalagayan ay 

nabibilang sa mga mahihirap. 

Resulta ito ng walang 

pakundangang pagdedesisyon ng 

mga kabataan na hindi man lang 

iniisip ang kahihinatnan ng kanilang 

pagiging mapusok.  

      Sa kabilang banda, dahil likas 

na konserbatibo ang pamilyang 

Pilipino ang pakikipag-ugnayan sa 

kasintahan ay isang paksa na 

malimit pag-usapan ng mga 

magulang at anak. Ngunit kung 

gugustuhin natin ay maaari pa rin 

naman natin silang tanungin sa 

maayos na paraan dahil ayon nga 

kay kuya Kim “Lamang ang may 

alam”. 

       Ngayon batid na natin ang ilang 

impormasyong ukol sa isyung ito, 

nararapat 

lamang na  mag

-isip-isip na 

tayo. 

Kinakailangan 

mas maging 

maalam na tayo 

sa bawat   kilos 

at pasya na 

ating isasagawa  

Dapat na 

maging 

responsable ang 

kabataang tulad 

ko! \Sapagkat 

kung 

mangyayari 

iyon ay malaki 

ang ating 

magiging 

bahagi  sa 

pagsugpo ng 

kahirapan. Ito 

ang maaaring 

solusyon upang 

mabawasan ang 

dumaraming bilang ng mga neneng 

na nakalunok ng pakwan sa tiyan. 

Lagi lamang nating tatandaan ang 

mga pangaral ng ating magulang 

sapagkat ani nga nila ”Di bale ng 

malaki ang tiyan basta’t pagkain 

ang laman”. “Huwag puro sarap 

isipin  mo rin ang hirap”. Dahil 

hindi mo pwedeng ipakain sa 

pamilya mo ang pagmamahal na 

naging puhunan sa pagbuo ng 

supling nyo!” 
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Forever, Meron o Wala? 
Ni: Jasmin Maningat;10-Henry 

      “Naniniwala na ako sa forever 

magmula nung makilala kita”, ito’y 

lirikong kinanta ni James Reid at 

Nadine Lustre sa awiting pinamagatang  

“Bahala na”. “Walang Forever!

Magbebreak din kayo!”, wika ng mga 

taong bitter o sila yung mga taong 

hindi naniniwala sa forever. Madalas 

i tong narir inig sa pal igid at 

nababanggit , lalo na ng mga kabataan. 

Ano nga ba ang forever?  Bakit 

mayroon namng hindi?  May forever ba 

o wala? 

      Forever, everlasting, eternal, 

infinite, endless at iba pang tawag. Sa 

wikang Filipino, itoy nangangahulugang 

“walang katapusan” o “walang 

hanggan” . Nagtanong-tanong ako sa 

mga taong nakapaligid sa akin at 

hiningi ko ang mga opinyon nila. Batay    

sa kanilang mga kasagutan, ito  

a n g  m g a  r a s o n  n i l a .  

“May forever, dahil ang pagmamahal ni 

G o d  a y  w a l a n g  h a n g g a n ” 

“Walang forever, dahil lahat ng 

relasyon ay hindi nagtatagal kaya 

m a r a m i n g  n a g b e b r e a k ” 

“Walang forever, dahil ang buhay ng 

tao ay hindi pangmatagalan, kasi lahat 

ng tao ay namamatay” 

“May forever, kasi mayroon  sa 

d i c t i o n a r y ” 

“Walang forever, dahil walang 

p e r m a n e n t e  s a  m u n d o ” 

         

Kung titingnan natin, mas maraming 

hindi naniniwala sa forever. Sa bawat 

rason na dinahilan nila, sila’y may mga 

punto. May punto rin ang mga taong 

naniniwala sa forever,  ngunit 

magkakaiba ang kanilang dahilan. 

   Kung ako ang tatanungin ng 

karamihan, dedepende yan sa 

s i twasyon.  Pagdat ing kasi  sa 

pananampalataya natin sa Diyos, ang 

ugnayan at pagmamahal niya sa atin 

ay walang hanggan.Sa usaping pag-ibig 

depende yan sa tao o sa relasyon, sila 

ba ay tapat, may respeto sa isa’t isa at 

may pagmamahal sa kasintahan. 

Karamihan sa ngayon ay maraming 

relasyon na hindi nagtatagal o 

naghihiwalay. Bihira na lang sa mga 

may karelasyon ang nagtatagal at 

nagsasama sa mahabang panahon. 

Bilib ako sa kanila dahil sa oras na 

sila’y may mga pagsubok hindi nila 

iniisip na maghihiwalay sila.  

        Sa buhay ng isang tao, alam 

naman natin na hiniram lang natin 

sa Diyos ang ating buhay kaya 

pahalagahan natin ito nang maayos. 

Gamitin natin ang ating buhay sa 

tamang paraan. Ang buhay ng tao sa 

mundo ay hindi permanente. Kaya 

masasabi kong “Walang Forever” 

ang buhay ng isang tao sa 

sanlibutan.  

Kawayang Kinabukasan 
ni: Fretsey Jane Torino;10-Volta 

Miss Universe : Confidently Beautiful with a Heart  
Ni: Charles Manuel Santos; 10– Maxplanck 

         Matapos ang 42 na taon na 

paghihintay, tuluyang nakamit muli ang 

korona ng Miss Universe, nitong 

nakalipas na Disyembre, 2015 na ginanap 

sa Las Vegas, USA. Kinoronahan si Pia 

Alonzo Wurtzbach bilang Miss Universe 

2015, siya ang ikatlong Pilipinang 

nakakuha ng prestihiyosong karangalan. 

Bagamat nagkaroon ng kontrobersya ukol 

sa maling pag-aanunsyo ng nanalo, agad 

naman itong nasulusyunan ng host na si 

Steve Harvey. Umpisa pa lamang ng 

patimpalak ay talagang nagpamalas na si 

Wurtzbach ng kanyang angking galing, 

sadya ngang kahanga-hanga ang ganda at 

talino ng dalaga. Lalo siyang hinangaan 

ng mga kababayan nating Pilipino nang 

siya’y pumasok sa top 3, na sinundan ng 

makapigil hiningang question and answer 

portion. Na may katanungang “Why 

should you be the next Miss Universe?, 

“To be a Miss Universe is both an honor 

and responsibility, If I were to be Miss 

Universe, I will use my voice to influence 

the youth and I would raise awareness 

that is timely and relevant to my country 

which is the Philippines. I want to show 

the world, the universe rather that I am 

confidently beautiful with a heart”, 

agarang nasagot ito ng dalaga na may 

determinasyon. Gayon pa man, hindi 

naging balakid sa kanya ang tatlong beses 

sa pagsali sa Bb. Pilipinas, lahat ng 

kaniyang pagkatalo ay nagsilbing 

motibasyon. Kahit anong pagsubok ang 

dumating sa kaniya ay patuloy pa rin ang 

kaniyang pagbangon siya ay isang 

ehemplo ng matatag na dalagang Pilipina. 

Matapos ang pagbabakasyon at ilang mga 

interview sa amerika noong ika-26 ng 

Enero ay dumating sa ating bansa ang 

pinakamagandang babae sa buong 

kalawakan bitbit ang koronang matagal ng 

inaasam. Bilang pagsalubong sa kaniyang 

pagdating ay binigyan siya ng isang 

homecoming parade. Sa kanyang 

pagkapanalo, buong bansa ang nagdiwang 

at nagpunyagi sa karangalang kaniyang 

nakamit bilang Miss Universe 2016, tunay 

ngang siya ay confidently beautiful with a 

heart. 

 

          Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga panukalang 

inihanda para ssa ikabubuti natin at para dulutan tayo ng pag-

asa sa hinaharap. Mayroong isang amo ang nagtanim ng 

puno,inatasan niya ang kaniyang mga hardinero na diligan ito 

araw -araw. Sa loob ng tatlong taon nagtaka ang mga 

hardinero kung bakit walang tumutubong binhi sa kanilang 

dinidiligan, Ipinayo ng kanilang amo na sila ay magtiwala lang. 

Kaya’t patuloy pa rin  nila itong dinidiligan, pinagtitiyagaan 

kahit walang nangyayari, kasabay nito ang sambit ng amo na 

magtiwala at maghintay lamang. Makalipas ang limang taong 

pag-aantay namangha ang mga hardinero sa nakita nilang isang 

napakagandang kawayan, sa bawat araw na dumadaan ay 

patuloy ang pagtaas at pagyayabong nito, maganda at 

napakatatag. Gayon din naman nasiyahan ang amo dahil sa 

una pa lang alam na niya ang mangyayari sa punong kaniyang 

itinanim at di siya nabigo sa nais niyang mangyari sa kawayang 

iyon. Maihahalintulad ko ang punong iyon bilang tayo ang 

mga hardinero bilang mga guro at mga magulang, ang amo 

naman ay ang Diyos. Ang Diyos ang nagpaplano at 

nakakaalam sa mga mangyayari sa atin. Una pa lang ay alam  

na niya  ang kinabukasan natin. Ang mga hardinero ang mga 

guro at magulang natin, dahil sila ang nagtitiyaga sa atin ang 

tubig na kanilang dinidilig sa atin ang nagsisilbing aral sa buhay. 

Matagal tumubo ang punong iyon dahil kailangan nitong mag-

ugat ng malalim. Ang lahat ng aral na binibigay ay pinapaugat 

ng malalim sa atin. Ang mga bato ang nagsisilbing problema na 

sa kabila ng mga ito, tayo pa rin ay matatag. Ang kawayam 

ang sumisimbolo sa ating kinabukasan, ang bunga ng 

paghihirap natin at ang ating mga mahal sa buhay. Kahit ito ay 

matagal tumubo ay makabuluhan dahil naging matatag at di 

natitinag, umulan bumagyo’y nakatayo at matatag pa rin.  Ang 

lahat ng pangyayari ay naganap sa panahong itinakda ng 

Diyos. Sa ngayon, hindi ko masasabing ako’y nagtagumpay na 

sa pagtatapos ko ng ikasampung baitang, ngunit alam kong 

ako’y patungo na sa pagiging kawayang matatag, sa tamang 

panahong itinakda ang Diyos. 
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Bawat sandali ng aking buhay  

Maraming nakakasalamuhang kaibigang tunay  

May dumating na nag bigay ng kulay  

At mayroon ding nag iwan ng bakas ng lumbay  

Sa pagtungtong ng Sekondarya  

Kayo ang lagi kong kasa-kasama  

Nananatili sa sa hirap man o ginhawa  

Pinagsasaluhan ang bawat kalukuhan at saya 

Nakakamis ko ang umuwing basa ang damit  

Gawa ng mga lalaking parang bata sa kulit 

 Pag uwi ng bahay ako pa'y napapalo sa puwit 

 Subalit kinaumagahan, uulitin na naman ulit  

Anjan na ang mga kaibigang nangunguha ng ulam  

Yung nangangalabit tuwing oras ng exam 

 Yung hahabulin ka kapag may nakitang palaka  

At sabay tatawa pag ako'y umiiyak na  

Mabilis na lumipas ang mga panahon  

Subalit sana tayo manatiling ganoon  

Kahit may sari-sarili ng paaralan at kaklasi  

Habang buhay sana tayong magkakaibigan parati.  

SANA 

Ni: Rhonalee Revestido; 9–  Avogadro 

Buhay na ibinigay sa atin  

Buhay na dapat ay ating iniingatan  

Na dapat ay patuloy na paangatin,  

At hindi dapat hitakin  

Makamundong gawain,  

Na naguudyok na gumawa ng karahasan  

Mga muwang at walang malay  

Ginigipit at inaabuso na parang walang bukas  

Poot at galit ang sumasakop sa puso't isipan  

Na nagiging tulay sa patayan at digmaan  

Kapangyarihang ginagamit sa walang kapaparakan  

Bunga'y walang dulot na kagandahan.  

Pagkikil sa buhay ay hindi kasagutan  

Upang matamo ang pinaplano  

Buhay na hinubog ng panahon  

Na pinagtibay ng mga karanasan  

Mundo'y tunay na umiikot  

Mga ulo'y tuluyang mapupugot  

Araw ay tuluyang sisikat,  

Sa mga api at ladlaran ng ating bayan!  

Buhay Bilang Kayaman  

Ni: Mark Ivan Gomez; 9 –  Avogadro 

Sabi nila lumayo na daw ako sayo, 

Sabi nila huwag nalang daw ikaw ang mahalin ko, 

Sabi nila marami pang ibang taog totoong magmamahal 

saakin  

Puro salitang "sabi nila"  

pero binalewala ko kasi mahal na pala kita .  

Una di ako naniniwala sa mga sweet messages mo  

Kasi karamihan sa mga lalaki ngyon manloloko  

Pero akala ko lang pala iyon  

simula nung binanatan mo ko ng mga pakilig mo  

na tila kinilig ako!  

Gabi gabi uma umaga iniintay ko.  

Nasanay na ata ko sa mga pakilig mo at ngyon hi-

nahabap hanap ko,  

ngunit nagulat nalang ako isang araw 'boom'  

naglaho ang lahat  

na parang isang lobo na pinutok ng isang matulis na 

bagay na tila ikawawala nito.  

Huling Mensahe 

Ni: Mary Christzel Joy R. Sese; 9 –  Avogadro 

Kung ako'y tatanungin, itoy mga salita na itatatak sa utak mo  

'Nasaktan ng sobra ang puso ko sa mga pinagagagawa mo  

at pinaniwala sa lahat na mukhang pinaglaruan mo lang ako! 

Inisip ko na dapat pala naniwala nalang ako sa knila  

Na dapat pala sinunod ko nalang sila  

Na dapat din pala hindi ikaw ung minahal ko.  

Kasi sobra sobrang aakit ang naramdaman ko.  

Sabi mo ipagpapatuloy mo ung panliligaw mo sakin  

pero ano ginawa mo iniwan mo ko sa ere at pinaniwala sa lahat ng 

panlolokong sinabi mo.  

Alam mo yung masakit?  Yung pinaniwala mo ko sa wala! 

Sa una kalang pala magaling,  magaling sa panloloko!  

Yan ang kataga ko simula nung iniwan moko  

at pinaasa sa mga pangako mo  

Tama pala yung quotes na 'HUWAG UMASA PARA HINDI MASAKTAN 

NG SOBRA SOBRA 

Totoo pala to simula nung pindama mo!  

tagos sa puso ko ang pang iiwas mo saakin  

Pero nagpapasalamat ako kasi hindi dahil sayo walang leksyon ang 

matututuhan ko. 

So paano goodluck sa next na babaeng lolokohin mo. 
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 Sayang 

Ni: Merlyn L. Manlongat 

Maraming panahon iyong pinalampas 

mga pagkakataong dumaan at lumipas 

Di alintana at wala sa hinagap 

Ang tanging hangad                 

ligayang nalalasap. 

Dumaan ang panahon, ika’y wala   

nang lakas 

Iyong inaasam-asam               

panahong lumipas 

Kung di sana ikaw naging            

manhid at bulag 

Di mo dadanasin ang ganitong hirap. 

Mahirap pala ang walang pinag-aralan 

Lagi ka na lang pinagsasamantalahan 

Aanhin ang kayamanan kung di      

alam pangalagaan 

parang bagyong dumaan pinsala      

ang iniwan. 

Ngayon mo naisip at napagtanto 

Lahat ng pangaral ay tunay at totoo 

Kung nakinig ka lang                    

buhay mo’y umasenso, 

“Sayang”, salitang binitawan         

luha’y tumulo. 

Ang Ina 

Ni: Sharon N. Billete 

Sa pagmulat nitong mata at isipan 

Siyang unang aking nasilayan 

Kamay niya’y may haplos ng pagmamahal 

Naging unang guro sa mabuting asal. 

Ilaw siya ng bawat tahanan 

Sa tinig niya supling ay tumatahan 

Marami man ang maging kaibigan 

Si inay parin ang kapitapitagan! 

Sa paglaki naging bantay 

Di nagpapabaya, laging kaagapay 

Karamay sa saya at lumbay 

Itong aking mabait na inay. 

Minsan man ako’y pasaway 

Sakit sa ulo ni inay 

Sa tuwina aking naninilay 

Pagmamahal niya ay walang humpay. 

Bago pa man mahuli ang lahat inay 

Hayaan mong sa iyo’y aking maialay 

Respeto at paggalang na dalisay 

Buong panahon, habang ako’y nabubuhay. 

Salamat po inay 

Sa buhay na iyong ibinigay 

Kulang ang salita 

Para pagmamahal ko ay ipakita. 

Sa ama ay aking hinihiling 

Kaligtasan mo ang s’yang idinadaing 

Maging sa karamdaman aming inilalambing 

Makasama si inay sa kanyang piling. 

HUGOT  
Ni: Melanie Trajano Garcia 

Hugot ang sagot sa ibig ipahiwatig 

ng mga 

Damdaming puno ng sigla at        

pag-ibig 

Hugot ang naglalarawa ng mga 

katagang  

namumutawi sa isipang 

nananaginip 

Hugot ang nagpaparaya sa mga  

ligaw na salitang  

ipinagbubuklod ng talinghaga 

Hugot ang nagbibigay larawan sa di 

malimutang  

pangyayaring umaanod sa kawalan 

Hugot ang pambansang emosyon 

umiindayog sa  

wika ng malayang pagpapahayag. 

Hugot ang kalayaang maging ikaw 

bilang isang taong 

 nagmamahal at nasasaktan 

Hugot ang bandilang nais mong 

iwagayway upang  

ipagsigawang mahiwaga ang 

tadhana 

HUGOT... hindi kalabisan sa mga 

taong  

hangad ay kasiyahan at hindi 

magkasakitan. 

TANDAAN 

Ni: Lilian V. Liguan 

Ang buhay ay sadyang mapagbiro 

Hindi mo alam ang ibibigay nitong laro 

Dapat pag-aralan upang hindi mabigo 

Sa larong  itinadhana, huwag gawing biro. 

May mga pagsubok na di inaasahan 

Ngayon ok ka, pero paano sa kinabukasan? 

Kaya maging handa sa pagsubok na 
nakatadhana 

Upang mapagtagumpayan ang  ligalig ng 
tadhana. 

Sa unos ng buhay, biglang may aagapay 

Taong di mo inaasahan na sa iyo’y aalalay 

Siya ang magiging gabay sa tatahaking 
paglalakbay 

Kaya’t aking kaibigan huwag ng malumbay.  

Alam kong alam mo ang tinutukoy ko 

Huwag magmaang-maangan sa mga sinasabi ko 

Unawaing mabuti dahil para ito sa iyo 

Kaya kaibigan, tandaan, mahalin ang buhay mo! 

LIWANAG 

Ni: Melanie Trajano-Garcia 

Liwanag ang bumabalot sa 

mga mata na puno ng 

pangamba 

Iniwan bawat sandaling pait 

ang sadyang nadarama 

Wagas na pagmamahal ang 

pumupuno sa tuwina  

Aagawin ang kagalakang 

batid ay ginhawa 

Ngunit pusong umaasam  

pag-asa ang nakita 

Ang nagniningning na 

liwanag ay sumungaw na 

Gintong ugnayan ang 

nagsilbing sandata.  

Eksam  

Ni:  Mary Christzel Joy  R. Sese 

Masakit na ang likod  

Balikat ay nangangawit  

Sa bigat ng mga tanong  

Ng iniwan mong pagsusulit  

Pagod na ang binti  

Hindi na makahakbang H 

inatid kita sa mga sagot I 

niwanan mo ko sa mga patlang  

Tuyo na ang luha at pawis  

Naglaho na ang pag-asa  

Nilukot mo ang aking papel  

Ni hindi ko pa napapasa.  
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PASENSYA NA,  

HANDA NA AKO  

Ni: Desiree Mhay Hernandez 

Sa isang araw  

may dalamput apat na oras  

sa isang oras  

may animnapung minuto  

sa isang minuto  

may animnapungsegundo  

at sa bawat sigundo  

wala kong pinalipas para hindi ka mahalin...  

noong sabihin mong tama na  

itinigil ko  

pero mahal,  

pinagpatuloy ko parin nang di mo namama-

layan  

noong sabihin mong lumayo ako  

mahal lumayo ako  

pero nandun parin ako nang di mo nakikita  

noong sabihin mong bumitaw ako  

mahal bumitaw ako  

pero kumapit parin ako pagtalikod mo...  

naalala ko ang mga lugar na hindi ko 

malilimutan  

na siguro hindi mo na maaalala ngayon  

masakit isipin pero oo sa madaling 

salita  

ako lang ang nagmahal sayo noon  

at ako parin ang nagmamahal sayo 

ngayon  

unti unti kong minulat ang aking mga 

mata  

napansin kong nangangalay na ang 

mga braso ko  

at namamanhid na sa sakit ang mga 

kamay ko na  

nakakapit ng mahigpit at nagsusugat 

na  

at nagdurugo pa pero hindi ko ito inin-

da  

muli kong pinikit ang aking mga mata  

at unti unti akong bumitaw sa aking 

pinagkakapitan  

Oo! Bumitaw ako. 

pinakikiramdaman ko ang hangin  

na tila salubong sa direksyon na ba-

bagsakan ko  

pinakiramdaman ko ang kirot ng puso 

kong mabilis na tumitibok  

pinakikiramdaman ko  

kumapit ako sa isang matinik na sanga  

na sa kabila ng sakit na mara-

ramdaman ko  

kumapit parin  

ako na kahit nag dudugo na ang mga 

kamay ko  

hinihigpitan ko parin ang kapit  

dahil umaasa ako na babalik ka pa  

kumapit ako sa maliit na pag asa na 

babalik ka  

sa nagdaang mga oras hindi ka bumalik  

ipinikit ko na lamang ang aking mga 

mata  

at inalala ang masasayang alalala  

na nagdulot sa atin ng kasiyahan  

inalala ko nalamang ang mga pan-

gakong minsan iyong binitawan  

at hanggang ngayon pinanghahawakan 

ko ito  

naalala ko noon ang mga bagay na 

ayaw mo  

pero nagagawa ko at ang mga bagay 

na gusto ko  

pero di mo ginagawa  

naaalala ko nung mga panahon na ma-

saya akong kasama ka  

pero di ako sigurado kung masaya ka 

rin ba talaga  

ang hangin na tila salubong sa direksyon 

na babagsakan ko  

pinakiramdaman ko  

ang kirot ng puso kong mabilis na tumiti-

bok  

dahil sa takot na masaktan sa pagbagsak 

ko  

at sa pagdilat ko  

nakita ko ang mukha mo  

akala ko pagbagsak ko tapos na lahat  

pero bakit bumalik ka pa  

sinalo mo ba ako para ihulog ulit?  

ihulog sa mas malalim na bangin  

kung saan wala nang pag-asang maka 

alis ulit?  

Nung nakita kita  

akala ko magiging masaya ako  

pero mahal huli na mahal...  

ay hindi na pala kita mahal  

pasensya na, pero huli ka na  

natanggap ko na ang lahat  

nalampasan ko na lahat ng sakit  

tapos bigla kang magpapakita  

at bibitawan ang tanong kung pwede pa ba?  

pasensya na pero huli ka na....  

noong sinabi ko na tama na..  

tinigil mo at hindi na pinagpatuloy pa  

noong sabihin kong lumayo ka na  

umalis ka at di na muling nagbalik pa  

noong sabihin kong bumitaw ka na  

unti unti mong binitawan ang aking kamay  

at inakala ko na kakapit kang muli  

pero nagkamali ako...  

bumitaw ka  

at tuluyan nang nawala. 

ngayon masasabi ko  

na sa isang araw  

hindi na kita muling iisipin pa  

sa isang oras 

 hindi ko na aalalahanin ang masa-

sakit na alaala  

sa isang minuto  

hindi na muling titibok ang puso ko 

para sayo  

sa isang sigundo papamlampasin ko 

ito ng hindi kita minamahal. 

Dahil mula ngayon hindi na kita 

mahal 

Pasensya ka na 

Dahil handa na ako 

Handa na akong harapin ang bukas  

Nang hindi ka kasama.  
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Bb. Lilian V. Liguan 

TAGAPAYO 

Jasmin Maningat– 1o-Henry (Alumni) 
Mary Christzel Joy Sese– 9– Avogadro 

Mark Ivan Gomez– 9– Avogadro 
Clarissa Mae Tulay– 9– Avogadro 
Aira Monique Dy– 9– Avogadro 

Charles Manuel Santos– 10– Maxplanck 
Clarissa Mae Tulay– 9– Avogadro 

Lilian V. Liguan 
Merlyn L. Manlongat 

Sharon N. Billete 
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Hanapin ang Naiiba 
Ni: Aira Monique Dy; 9– Avogadro 

1. El Filibusterismo a. Genoveva Edroza- Matute 

2. Florante at Laura b. Eros Atalia 

3. Mabangis na Lungsod c. Severino Reyes 

4. Sundalong Patpat d. Francisco Balagtas 

5. Ang Paglalayag sa Puso ng Isang Bata e. Andres Bonifacio 

6. Ligo Na U Dito Na Me f.  Bob Ong 

    7. Labingdalawang Klase ng Estudyante g. Efren Abueg 

    8. Walang Sugat h. Plato 

    9. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa k. Dr. Jose Rizal 

    10. Alegorya ng  Yungib l. Virgilio Almario 

Hanap-salita 

A L A T H A L A I N 

N C P I N A U S K P 

M T A U T P P N H D 

R U U I O O E M H A 

D L L E R M J G J G 

K A R T U N I N G L 

B P A G U U L O D I 

O T S A W A W G A P 

HANAPIN: 

BALITA 

TULA 

DAGLI 

LATHALAIN 

PAG-UULO 

ISPORTS 

PAGWAWASTO 

KARTUNING 

Sinong Sumulat? 
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 LAGUNDI (Scientific name: Vitex negundo) – Gamot sa ubo, sipon, lagnat, at hika 

 YERBA BUENA (Scientific name: Clinopodium douglasii)· – Gamot sa pananakit ng katawan, ubo, sipon, hilo, at 

pangangati 

 SAMBONG (Scientific name: Blumea balsamifera) – Gamot sa high blood (hypertension) bilang isang pampaihi 

o diuretic; nakakalusaw ng mga bato sa bato. 

 TSAANG GUBAT (Scientific name: Carmona retusa) – Gamot sa sakit ng tiyan o pagtatae (gastroenteritis) at 

pangmumog para maiwasan ang mga cavites o pamumulok ng ngipin. 

 NIYOG-NIYOGAN (Scientific name: Quiscalis indica) – Gamot sa bulate sa tiyan 

 AKAPULKO (Scientific name:· Cassia alata) – Panlaban sa mga fungal infection sa balat gaya ng an-an, buni, 

alipunga. 

 ULASIMANG-BATO (Scientific name: Peperonia pellucida) – Ginhawa sa rayuma o arthritis at gout 
 BAWANG (Scientific name: Alium sativum) – Pampababa ng kolesterol (cholesterol-lowering agent) 
 AMPALAYA (Scientific name: Momordica charantia) – Pampababa ng asukal sa dugo sa mga may diabetes (Lowers 

blood sugar levels) 

 BAYABAS (Scientific name: Psidium guajava) – Gamot sa pagtatae (antidiarrheal) at panghugas ng katawan na 

nakakaalis ng mikrobyo (antiseptic). 

Mga Halamang Gamot 
Ni: Mary Jane M. Balunsat;10-Hawking 

 

Saging – Mabuti ang saging sa mga nag-eehersisyo at sa may sakit sa puso dahil 

may taglay itong potassium. Para sa hindi makatulog at stressed sa buhay, 

nakapagpaparelax din ang saging dahil sa sangkap nitong tryptophan. Kumain 

ng 2 saging bawat araw para makaiwas sa sakit. 

Mansanas – May vitamin C at anti-oxidants ang mansanas. Mahalaga na kainin 

din ang balat ng mansanas dahil may taglay itong pectin na nagtatanggal ng 

dumi sa ating katawan. Panlaban ang mansanas sa mataas na kolesterol, 

arthritis at sakit ng tiyan. 

Maaasim na prutas tulad ng calamansi, dalandan, orange, at suha – 

Masagana ang mga ito sa vitamin C at panlaban sa sipon, ubo, hika at arthritis. 

Kapag kumakain ng dalandan, kainin din ang mga maninipis na fibers (pulp bits 

at membrane) dahil mabuti ito sa ating sikmura. 

Strawberry – Naniniwala ang mga eksperto na panlaban sa kanser ang 

strawberry. Mag-ingat lang at may mga taong allergic sa strawberry. Hugasan 

maigi bago kainin. 

Papaya – Mataas sa vitamin A at vitamin C ang papaya kaya nakatutulong ito sa 

ating kutis. Ang papaya ay may papain, isang kemikal na tumutulong sa 

pagtunaw ng pagkain at sa pag-regular ng ating pagdumi. Mataas din ito sa 

fiber. 

Ubas – Ang ubas ay may tannins at flavonoids na puwedeng makapigil sa 

kanser. Kumain ng ubas kung ika’y nagpapagaling sa sakit. At kapag kulang sa 

dugo at mahina ang katawan, kumain ng ubas para manumbalik ang iyong sigla. 

Kaya paborito itong iregalo sa mga dumadalaw sa ospital. Hugasan maigi bago 

kainin. 

Pakwan at melon – Panlaban ang mga ito sa sakit sa bato at pantog (kidney at 

bladder infection). Angpakwan at melon ay punong-puno ng vitamin C at potas- 

sium. At kapag tag-init, ito ang kailangan ng ating katawan. 

Buko – Ang buko juice at nakatutulong sa may kidney stones (bato sa bato). 

Nililinis din ng buko ang ating katawan. 

Mga Prutas na Maganda sa katawan  
Ni: Mary Jane Balunsat; 10– Hawking  

Binili ko nang di kagustuhan, 

Ginamit ko nang di 

nalalaman.  

Sagot: Kabaong 

May binti walang hita, 

May tuktok walang mukha. 

Sagot: Kabute 

Bugtong-bugtong, 

Magkakarugtong.  

Sagot: Kadena 

Ang ina’y gumagapang pa, 

Ang anak ay umuupo na.  

Sagot: Kalabasa 

Araw-araw bagong buhay, 

Taun-taon namamatay.  

Sagot: Kalendaryo 

Bugtong kong sapin-sapin, 

Nakasabit, nakabitin, 

Araw-araw kung bilangin, 

Isang taon kung tapusin. 

Sagot: Kalendaryo 

Ako’y aklat ng panahon, 

Binabago taun-taon.  

Sagot: Kalendaryo 

Putukan nang putukan, 

hindi nagkakarinigan.  

Sagot: Kampana 

Dalawang magkaibigan, 

lakad ay walang humpay, 

wala namang 

patutunguhan.  

Sagot: Kamay ng orasan 

Ako’y may kasama sa 

pahingi ng awa; 

ako’y di umiyak, siya ay 

lumuha.  

Sagot: Kandila 

 

Nang aking mapatay, 

lalong humaba ang buhay.  

May isang dalagang 

maganda’t marikit, 

hindi lumalaki kundi lumiliit. 

Sagot: Kandila 

 

Naririto si Pascualita, 

hila-hila ang bituka.  

Sagot: Karayom at sinulid 

Makina kong si Maheno, 

nasa puwit ang preno.  

Sagot: Karayom at sinulid 

Isang senyora, 

nakaupo sa tasa.  

Sagot: Kasoy 

Anong halaman ang sagana 

sa ugat, dahon, at sanga, 

ngunit wala sa bunga. 

Sagot: Kawayan 

Anang sanggol pa ay palalo, 

mataas na langit ang 

itinuturo; 

nang lumaki at lumago, sa 

sariling puno ay yumuko.  

Sagot: Kawayan 

Patung-patong na sisidlan, 

may takip ay walang 

sisidlan.  

Sagot: Kawayan 

Noong bata ay nagsaya, 

at naghubo nung dalaga  

Sagot: Kawayan 

 

Kuba Naabot na ng kamay, 

iginawa pa ng tulay.  

Sagot: Kubyertos, 

BUGTONG BUGTONG 

PALABUGTONG  

 Ni: Airish Torres; 10– Franklin  
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MWNHS, nag-uwi ng tagumpay sa 

 Dancesports competition NCR Palarong Pambansa 
ni: Mary Christzel Joy R. Sese 

 

            Humahataw sa 

tagumpay ang pagkapanalo ng 

dalawang magka-tandem na 

mananayaw ng dancesport na 

ginanap noong ika-17 ng Pe-

brero sa Marikina para sa NCR 

Palaro Dance 

sports compe-

tition.                

Ngiting wagi 

ang karanga-

lang kanilang 

ibinigay sa 

lungsod ng 

Paranaque at 

sa paaralang 

kanilang 

nirerepresenta. Namangha ang 

mga hurado at mga nanonood 

sa ipinamalas na galing sa pag-

sayaw nina Shiena Martinez at 

Nowell Del Rosario sa kate-

goryang Latin American, naka-

bingwit sila ng Bronze Medal 

sa palarong pambansa. Napan-

ganga naman sa ipinakita nina 

Joannah Escanillan at Cejrich 

Del Rosario ang pagpapamalas 

ng kagalingan sa katergoryang 

Standard ng Dancesports Com-

petition na pinataob ang mga 

kalaban at tinangay ang Gold 

Medal.  

          Isang malaking karanga-

lan para sa lungsod ng Para-

naque ang pagkapanalo sa NCR 

palaro Dancesports Competi-

tion nang makamit ang kampy-

onato sa tagisan at competition 

na tila ipon-ipong tinangay ang 

mga katunggali nang walang 

kalaban laban nina Cejrich at 

Joannah dahil na rin sa ma-

husay nilang tagapagsanay na 

sina Arlene Ferrer, Meldred 

Agote at si Benhur Del Ro-

sario.  

 

         Itinalaga bilang mahusay 

na kakompetisyon ng ibang di-

vision sina 

Cejrich at 

Joannah para 

sa palarong 

pambansa na 

gaganapin sa 

ika-23 ng 

abril hang-

gang 29 sa 

Antique, 

Abot langit 

ang tuwa at 

buwis buhay 

ang kanilang 

pag-eensayo 

para masungkit muli ang 

TAGUMPAY! 

Ang mga kampeon ng dance sports NCR level. 

 


