
 

Sa Pag-aaral ng Int’l Migration ni Econ Prof Pernia: Kailangan na 
ng Gobyernong Ayusin ang Klima ng Pagreremit sa mga Rehiyon 

 
MANILA – Kasunod ng panawagan ni President-elect Rodrigo Duterte na gawing federalism ang anyo ng pamamahala 
sa Pilipinas, dumarami rin ang paglalantad ng mga pag-aaral na sumusuporta sa balakin niya. Napahapyawan ng isang 
pag-aaral ni Prof. Ernesto Pernia ng UP School of Economics kung may kinalaman ba ang mga perang pinapadala ng 
mga OFW upang mabawasan ang kahirapan at maisulong ang pang-rehiyong kaunlaran.  

 
Iyan at iba pang balita’t opinyon sa loob ng Mega Scene, kasama ang inyong libreng ad sa pagdiriwang 

ng Araw ng Kalayaan 

 6/12/2016  

  
    
  
 

• Good News at Mega Scene? More important, we should let God 
define „good‟. Many of our definitions point to comfort. But His Son, 
Jesus Christ, had the good life that included death by crucifixion with 
all humiliation. He also modeled how to brave storms. So God‟s glory 
and our salvation are at work even in our struggles. 
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Tabloid mula sa Malacañan, kailangan pa ba? 
 

DC Alviar 
 
Nagkakahalaga ng humigit kumulang Php20 ang bawat broadsheet o malaking pahayagan katulad ng Philippine Daily 
Inquirer, Manila Bulletin at Philippine Star at humigit kumulang Php10 kada tabloid o dyaryong mas maliit sa 
nabanggit. Ibig sabihin, sa dami ng mga walang hanap-buhay sa Pilipinas bukod pa sa kawalang-lakas bumili o 
purchasing power ng kanilang piso, hindi ang pagbili ng mga komersyal na pahayagan ang prayoridad ng ganitong mga 
tao. 
 
At heto ang balitang mukhang maganda dahil galing sa gobyerno: Balak dagdagan ng Presidential Communications 
Operations Office ang paglalathala ng mga publikasyon ng pamahalaan sa pagkakaroon ng tabloid mula sa Malacañan, 
ayon kay incoming PCOO chief Martin Andanar. 
 
Walang nabanggit na circulation manager para sa tabloid. Kung ano, paano at gaano ang sirkulasyon, walang 
nakaaalam. Baka sa darating na mga araw, meron na yan. 
 
Ngunit nakasisiguro tayo, maka-iimpluwensya sa desisyon ang mga taong akademiko, mga mamamahayag, at mga 
eksperto sa pamamahayag sa loob at labas ng bansa. Nawa‟y makahanap at makapakinig ng tamang konsultasyon si 
Andanar. 
 

BALIK-TANAW SA HAMON NG 
PANAHON 
 
Less paper, kung hindi man, 
paperless, ang hamon ng 
makabagong Information and 
Communications Technology. 
Kung noong wala pang PC at 
Internet puro lathala ang mga 
kawani ng pamahalaan at 
pribadong sektor, ngayo‟y 
malaking bagay ang pangunguna 
ng Korte Suprema sa usapin ng 
pagbabawas-papel o walang 
papel na proseso sa ilang 
operasyon ng mga tanggapan. 
 
Maging ang mga pahayagan sa 
loob at labas ng Pilipinas, hindi 
nakaiwas sa malaking hamon na 
manatili ang kanilang 
operasyong palimbag o may mga 
papel sa kabila ng tumataas na 
konsumo ng tao – kabilang ang 
oras sa pamamalagi – sa World 
Wide Web. 
 
Ang ibang pahayagang kilalang 
may mga internasyonal na 
sirkulasyon, itinigil na ang mga Press release ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) 
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print edition. May iba pang tuluyan na ngang nagsara. At minabuti ng 
ilang pahayagang internasyonal ang paghihigpit sa subscription ng 
kanilang mga edisyon – online at print. 
 
Meron pa ngang mga pag-aaral na kung hindi susunod sa kampanyang 
less paper o paperless ang isang tanggapan, magiging sangkot ito sa 
paninira ng kapaligiran. Kung hindi raw maiiwasan, sapat na ang pag-
iimprenta ng isang kopya ng dokumento; naririyan naman daw ang email, 
ang PC na may mataas na memory sa pag-imbak ng maraming 
dokumento, ang USB, ang compact disc, at iba pa. 
 
Matatandaang pati ang malaking kompanya sa daigdig na Kodak ay 
nagpahayag ng sobrang pagkalugi dahil halos wala nang pangangailang 
mag-print ng mga larawan ang mga tao. 
 
TABLOID CONCERNS 
 
Sa napipintong paglalathala ng Malacañan ng tabloid, heto ang mga dapat 
alalahanin: 
 

1. Sino ang target reader o mambabasa? 
2. Magkano ang isang kopya? 
3. Ano at paano ang sistema ng pamamahagi? 
4. Sino ang tagapamahagi? 

 
Ang mambabasa – sakaling marunong ngang magbasa – ay dapat 
alaming maigi. Siya ba yung walang hanap-buhay o underemployed at 
nais makabasa ng seksyon ng tabloid tungkol sa mga bakanteng hanap-
buhay (job openings) na kanyang mapagpipilian?  
 
Nahanap ba natin ang uri ng mambabasang naghahanap ng mga bagay na 
may makabuluhang impormasyon, edukasyon at komunikasyon (IEC 
materials) na kung hindi niya mahahanap ay nahaharap sa kritikal na 
suliranin ng kawalan ng trabaho, pabahay, pagkain sa araw-araw, 
kasuotan, at tuition fee sakaling may pinag-aaral? 
 
Kung hindi ganoon ang uri ng mambabasa, natitiyak nating meron na 
siyang kaalaman sa kung saan makahihiram ng IEC materials o kung 
sinu-sino ang meron nito sa kanyang lugar. 
 
Sa (1), mas maiging ibaling ang atensyon ng pamahalaan, sa pakikipag-
ugnayan sa DSWD, kung sino ang target na mambabasa. Imposibleng 
may mambabasang magsasabing, “Itong tabloid ng pamahalaan ang 
bibilhin ko kaysa sa kung anong nangungunang pahayagang komersyal.” 
Ang hinuha (assumption) natin dito: Kung ano yung may presyong 
pahayagan, yun ang maaasahan; hindi baleng may kamahalan ito basta‟t 
malaya ang pamamahayag at naroroon ang matalinong pagbabasa 
(intelligent read). 
 
Imposible ring kakagat tayo sa kagustuhan ng taong siya‟y maaliw, kung ito man ay hindi pangangailangan. Lahat 
naman ng bahay, mayroong TV – ipagpalagay na nakapagbabayad ng kuryente – kaya magkasya na lang sa 
paghahanap ng “aliw” sa telebisyon.  

You want to market your 

products/services? At 

Mega Scene, we accept 

advertisements. 

Here are the email 

addresses of Mega Scene 

Bureaus near you: 

 

marilao.megamanilascene 
@gmail.com 
 
manila.megamanilascene 
@gmail.com 
 
sanpedrocity.megamanila 
scene@gmail.com 
 

 

MEGA MANILA 

DEVELOPMENT 

STUDIES, PHOTOS & 

VIDEOS 

Visit our website: 

megamanilascene. 

wordpress.com 
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Lalo naman kung marunong gumamit ng computer at nakakapag-Internet. Hindi siya nabibilang sa karapat-dapat 
pagkalooban ng libreng tabloid ng pamahalaan. Sa diskusyon sa (1), malinaw na ang rekomendasyon natin: Kung hindi 
maiiwasan ang pamamahagi ay ipamahagi ang tabloid nang walang anumang bayad sa mga maralitang taga-lungsod, 
sa mga hikahos sa pook-rural, sa matatagal nang walang sapat na kinikita para sa kani-kanilang pamilya, pati run sa 
matagal nang pinagtitiisan ang pamamayagpag ng bentahan ng shabu, marijuana, Ecstasy, ilegal na pasugalan, at iba 
pang salot ng lipunan. 
 
Nagawa na ito ng mga kompanya ng media sa ibang bansa at kinalaunan, gumaya sa magandang mithiin ang Inquirer 
nang maglabas ito ng Libre, isang libreng tabloid para sa mga pasahero sa LRT at MRT. 
 
Sa (2), rekomendasyon nating gawing walang bayad sa mambabasa – nabanggit na natin kung sinong mambabasa 
iyon. Hanggat maaari, ninanais nating matupad ang mithiin ng Estado ayon sa Saligang-Batas na palakasin ang 
pamumuhunan sa bansa, at ang atmospera ng free enterprise para sa mga Pilipinong negosyante o magnenegosyo pa 
lamang. 
 
Kung may bayad para sa ibang mamamayan ang tabloid mula sa PCOO – ipagpalagay nating merong siyang 
kakayahang bumili ng tabloid – hindi ba‟t maliwanag itong anti-poor? Sa pangalawang yugto ng unang seksyon ng Bill 
of Rights, nakasaad “nor shall any person be denied the equal protection of the laws.”  
 
Bakit hindi isalin sa Filipino ang mga nilalaman ng tatlong nangungunang broadsheets, maging ang Manila Times, The 
Standard, Malaya, BusinessWorld, Business Mirror, Daily Tribune, ang tabloid na Tempo, ang Rappler at ang “best 
society and politics blog in the Philippines” na raissarobles.com?  
 
Halos kalahating milyong piso ang tinatanggap ng Inquirer kada linggo mula sa mga tumatangkilik sa kanilang 
advertisers, bukod pa ang kita mula sa mga bumibili ng broadsheet na ito. Milyong piso rin ang classified ads ng 
Bulletin kada linggo, bukod pa sa ibang kita ng pangalawang nangungunang pahayagan sa bansa. Ganun din halos ang 
kadikit nila sa kompetisyong Star sa advertising performance, pati sa dami ng mga bumibili ng broadsheet na ito. 
 
Ibig sabihin, kung may mga tumatangkilik at nasusuportahan ng mga advertiser ang mga pahayagang komersyal at, sa 

kabutihang palad, maging libre ang mga ito, tiyak na 
ikatutuwa ito ng mga taong hirap na hirap bumili ng 
ikokonsumo niyang pagkain sa maghapon, lalo pa ang 
bumili ng alinman sa Big 3 broadsheets. Hindi na rin siya 
mahihirapang manghiram ng dyaryo upang bumasa ng 
mga bakanteng posisyon sa pamahalaan, pribadong 
sektor at iba pa. 
 
O kaya naman ay ilathala ng pamahalaan ang award-
winning news and current affairs programs, lalung lalo 
ang documentaries ng GMA-7, ABS-CBN at TV5. Ganun 
din ang dahilan: may mga tumatangkilik na advertisers 
na nagpapasok ng milyones sa kanila (bukod pa ang mga 
manonood). 
 
Sinu-sino ba ang hihirangin ng Malacañan na 
magsisilbing mga reporter at editor ng tabloid? Sa tanong 
na magkano ang bawat kopya ng tabloid, mas maiging 
malaman muna kung libre rin ang editorial services ng 
mga manunulat nito. Mapapamahal, kung hindi man, 
mapapagastos lang ang taumbayan sa ganitong 
“serbisyo”. 

Martin Andanar kasama ang susunod na Pangulo. 
Kuha mula sa Facebook 
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Sa (3) at (4), dapat maliwanag at tuluy-tuloy (consistent) ang sirkulasyon, at matuto tayo sa mga tabloid na nagsara na 
ng operasyon sa kanilang komunidad o sa bansa at ninais na hindi magkautang sa mga manunulat at iba pang 
empleyado. 
 
Meron bang official PCOO newsstand? Kung meron, sa anong eksaktong lugar ng barangay at sinu-sino sa mga pinuno 
ng barangay, social welfare officer, at katiwala sa pampublikong aklatan ang daragdagan natin ng tungkuling 
makatuwang sila sa circulation management? Sa mga mangingisda, nawa‟y huwag mabasā ang tabloid sa pampang o 
dagat. Makaiiging ibalot ang mga kopya nila. Sa mga magsasaka, ganoon din ang gawing patakaran sa pagbabalot nito 
at, mahalaga rin, may nakatalagang newsstand o matatag na lagayan dahil baka tangayin lang ng hangin ang mga 
kopya nila o kaya naman ay maputikan. 
 
Sa elementarya‟t sekundaryang paaralan, baka maaari ring idaan na lang sa kanila ang kopya ng mga tatay at nanay 
nilang mambabasa ng tabloid bukod pa sa maging ang mga mag-aaral natin ang magbebenepisyo sa pass-on 
readership nito. 
 
Nabanggit din lang ang mga mag-aaral, hindi ba‟t napamahal din ang kanilang paaralan sa gastusin sa kani-kanilang 
pahayagang pang-kampus at kinalauna‟y hindi na sila sumisingil ng journalism/school organ fee? Marami nang 
nabawasang pahayagang pang-kampus sa dati nilang nilalahukang kompetisyon sa Schools Press Conferences ng 
kanilang dibisyon, rehiyon at pam-Pilipinas. 
 
Maligayang bati sa pagkakahirang sa iyo at pagpalain ka ng Diyos, Ginoong Andanar. 
 

           ___________ 
Google 
commemorates 
Philippine 
Independence 
Day 

 
American Internet giant Google 
joined Filipinos and people 
around the world in 
commemorating the Philippines‟ 
118th Independence Day with a 
jeepney doodle. 

 
Google said: “Independence Day 
(Filipino: Araw ng Kasarinlan; 
also known as Araw ng Kalayaan, 
(or „Day of Freedom‟) is an annual 
national holiday in the 
Philippines observed on June 12, 
commemorating the Philippine 

Declaration of Independence from Spain on June 12, 1898. Since 1962, it has been the country's 
National Day.” 

Google’s search engine appearance. 12 Jun 2016 
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Pagmumura mula Davao waepek sa Maynila? 

Wala nga bang epekto sa Maynila – pati sa mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas – ang malulutong na mura ni 

President-elect Rodrigo Duterte? 

Bago maakusahan ang Mega Scene ng pagbibigay ng leading question (tanong na may laman na agad), isa-isahin 

muna natin sa nagdaang isang linggo ang ilan sa kanyang mga mura, maaanghang na salita pati ang pagsipol na sa 

paningin ng isang brodkaster ay “leading” din sa pambabastos sa kanyang kapwa brodkaster na asawa: 

(1) "Pü±a‟ng ina „nyo” pati English na (2) “son of a b|tch”; (3) “don‟t fµ©₭ with me”; (4) “ugok”; (5) “gago”; at sipol na 

(6) “wi-wit”. 

Ang anim na nabanggit ay ipinahayag ni Duterte sa Davao, kung saan siya ang matagal na alkalde, at hindi na 

ikinabigla ng mga mamamayan at mga lokal na mamamahayag na nakabase sa kanyang lungsod.  

Sa tatlong dinagsa at pinutakteng presscon niya binanggit ang mga ito, na kahit isigaw pa niya nang todo ay hindi 

maririnig ng mga kawani ng pamahalaan sa Palasyo ng Malakanyang sa Maynila sa sobrang layo ng Davao rito. Ngunit 

sa mga programang pambalitaan ng TV at radyo, kabilang ang social media, nakarating at napakinggan ang mga ito sa 

Maynila, sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. 

Nakarating pa nga sa uupong Pangulo ang balitang may panawagan sa labas ng bansa mula Reporters Without Borders 

na iboykot ang kanyang mga presscon hanggat hindi siya humihingi ng paumanhin sa pagbibigay-katwiran niya sa mga 

pagpatay sa mga mamamahayag na “kurakot” at “nambaboy”.  

Nauna na itong itinanggi ni President-elect Duterte, at mga kalihim niyang sina Pete Laviña at Atty. Salvador Panelo. 

Gaya umano ng dati, “taken out of context” lamang siya. Para bang ang susunod na mga tauhan sa Tanggapan ng 

Pangulo kailanma‟y hindi mag-iinterpret ng mga pahayag niya. 

(Nga pala, tatlong bagay muna tungkol sa GMA-7. Una, ang abugadong magiging official spokesman niya, minsan na 

ring nagtanong kay GMA reporter Steve Dailisan ilang araw bago ang halalan: “Makulit ka ba?” Pangalawa, laban sa 

GMA reporter pa rin sa paningin ng ilan: “Wi-wit” (mula 

kay Duterte nang sinusubukan siyang kapanayamin nang 

seryoso ng asawa ni Raffy Tima na si Mariz Umali-Tima). 

Pangatlo, para itangging wala siyang galit o pagkainis sa 

GMA, sinabi ni Mayor: “Ah, hindi GMA. Sa kabila. Alam 

„nyo naman yun.”) 

Hindi nag-Maynila upang sumipot sa proklamasyon ng 

Kongreso si Mayor Duterte na isa sa mga dahilan aniya‟y 

hindi siya sumisipot talaga sa mga proklamasyon. 

Gayunpaman, matapos ang ilang araw, hindi niya binigo 

ang mga taga-Davao: “Maraming maraming salamat sa 

mga taga-Davao” sa Gabi ng Pasasalamat sa pagkakahalal 

sa kanya sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. 

Sa gabi ring iyon naging malinaw sa kanyang mga 

binitawang mga kataga na meron nga siyang tirada sa mga Ang kapoproklamang Pangulo 
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mamamahayag sa Maynila na sa kabilang banda, sa mga mamamahayag sa Davao, walang-walang lamang. 

Kaya naman bilang isang observer, pansin ng Mega Scene ang pagkukumpara sa Davao at Maynila hindi lamang sa 

kaayusan sa lansangan, kundi maging sa kawalang-kaayusan sa pananalita ng isang lider. Naging matagumpay siya sa 

nakaraang kampanyang pampanguluhan dahil sa mga ganitong pananalita. Ngunit ngayong tapos na ang eleksyon, 

hindi na niya kailangan ang mga mura at, lalo pa, hindi na natin kailangan ang mga mura mula sa ating magiging 

Pangulo. DCA 

 

 
 

Alfredo Lim files electoral protest; Erap sure 
to finish 2nd term, thanks Manila supporters 

 
MANILA – Former Mayor Alfredo Lim lost again to former President Joseph Estrada in the election for Mayor of 
Manila but this time, thinking the actor-turned-politician cheated, he filed an electoral protest before the Commission 
on Elections. 
 
The convicted plunderer but pardoned by then President Gloria Macapagal-Arroyo told reporters that Lim had to back 
up his claims of cheating. 
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Lim “must be dreaming”, Estrada reacted. 
 
Lim accused the camp of the incumbent Mayor of massive vote-buying, which is a ground for disqualification by the 
COMELEC. 
 
Estrada, thankful for his supporters, was ahead by 2,685 votes against Lim. There was a total of 283,149 who voted for 
Estrada while Lim got 280,464. 
 
Hundreds of supporters of the former Mayor went to the COMELEC to demand a recount on the votes for the mayoral 
position. DCA 
 

 
Sa Pag-aaral ng Int’l Migration ni Econ Prof Pernia: Kailangan na 
ng Gobyernong Ayusin ang Klima ng Pagreremit sa mga Rehiyon 

 

MANILA – Kasunod ng panawagan ni President-elect Rodrigo Duterte na gawing federalism ang anyo ng 

pamamahala sa Pilipinas, dumarami rin ang paglalantad ng mga pag-aaral na sumusuporta sa balakin niya. 

Napahapyawan ng isang pag-aaral ni Prof. Ernesto Pernia ng UP School of Economics kung may kinalaman ba ang mga 

perang pinapadala ng mga OFW upang mabawasan ang kahirapan at maisulong ang pang-rehiyong kaunlaran. 

Sa panayam sa telebisyon nitong Hunyo sa News To Go, sinabi niyang maganda ang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa.  

Kung titingnan sa lebel ng makroekonomiks, ani ni Pernia, masasabing patuloy ang pag-unlad ng bansa. 

Ngunit hindi raw ito nararamdaman ng iba‟t ibang uri ng taong mas nararapat mapagkalooban ng serbisyong 

pangkabuhayan. 

Magsisilbi sa gabinete ni Duterte ang propesor. 

Hahawakan niya ang posisyong Direktor-Heneral 

ng National Economic and Development 

Authority (NEDA) at Socioeconomic Planning 

Secretary. 

Ayon kay Pernia, paglalaanan ng mas malalimang 

atensyon ng pamahalaan ang kalagayan ng mga 

magsasaka, mangingisda, walang hanap-buhay, 

at ng iba pang karaniwang tao. 

Sinabi niya rin kay Howie Severino na sa kabila 

ng ilang kontrobersyang kinasasangkutan ni 

Duterte bunsod ng mga pagmumura at mabibigat 

na pananalita niya sa harap ng mga 

mamamahayag, mapagbubuklod ng Davao City 

Mayor ang buong bansa. 
Kasama ang “minamaliit” na sektor ng pangingisda sa 
paglalaanan ng mas malalimang atensyon. 
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Mas pinaboran pa nga si Duterte ng “lahat” ng Muslim at Kristiyano o ano pa mang sektang pang-relihiyon kaysa sa 

mga nakatunggali  niya sa eleksyong pampanguluhan, dagdag pa ni Pernia. 

BENEPISYO SA LOW-INCOME HOUSEHOLDS 

Sa pag-aaral ni Pernia na “Diaspora, Remittances, and Poverty RP‟s Regions”, iniulat niya: 

“Another result worth noting is that while the impact of an increase in regional income (GRDP per capita) on 

household welfare is negative (though insignificant) for quintile 1, it is positive for quintile 2 and the size of this 

positive effect increases monotonically through to quintile 5. This suggests that regional development does not benefit 

low-income households as much as the higher income families, which is consistent with earlier findings based on 

provincial data (Balisacan and Pernia 2003).” 

Matutunghayang iyan, ang mahalagang Conclusion and Policy Implications, at ang kabuuan ng reprint ng Pernia paper 

sa megamanilascene.wordpress.com. DCA 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________ 

Even in Sleep 
 

                                                      Even in sleep I’m unlucky 

 Dreams occur one step ahead of me. 
They tie me to the bedpost and jump on my chest 
in the hours before dawn 
until I cannot hear 
the water drip-dripping in the sink, 
as a faulty steel nut threatens to drown the house. 
I hate life’s sudden edges that hurt me when I’m awake 
but in sleep shake me with fear and inutility,  
like that faucet and its attack on nocturnal  
domesticity. I speak but my mouth 
is on empty hole filled with sadness and pain 
as one dream after another pins me to the bed, 
demands truth and a confession. But can I unroll  
time and speak in the future tense, say for instance, 
“This is me as I will fight in Syria,” 
“This is the woman I will betray,” “This is the man 
she will love instead of me”? In Rome I will rebuild  
the Coliseum and put chariots in the freeways,  
some with horses spouting molten fire. 
Though as for being happy when the morning comes 
I cannot be sure. Brooks and birds enchant me no more. 
What I need is direction, someone to say 
at noon’s break, “Move fast. Turn left on X Street  
and there is the world, all wrapped up and ready to go!” 
 
---Cirilo F. Bautista, National Artist for 
Literature in 2015 
Reprinted from Philippine Panorama, page 6, 
May 22, 2016 

Cirilo F. Bautista 
Photo courtesy of: Official Gazette, www.gov.ph 
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CHED Extends Conference Fellowships to the 30th 
Asian Association of Open Universities Conference 
 
The Commission on Higher Education (CHED) endorses the Asian Association of Open Universities (AAOU) 
Conference hosted by the University of the Philippines Open University (UPOU). For the 2nd time in its 30th year, the 
conference will run from 26-29 October 2016 at Crowne Plaza Manila Galleria, Manila, Philippines. CHED will be 
awarding conference fellowships to interested participants which will cover the conference fee. This fellowship is open 
to both public and private higher education institutions (HEIs). 
 
“Open Education in Asia: Changing Perspectives” is the overarching theme of the four-day event which will be joined 
by a passel of local and international speakers to share the developments and best practices in academic leadership in 
Open and Distance e-Learning (ODeL), open education, open educational resources (OER), massive open online 
courses (MOOCs), digital and new media literacies, assessment of learning in ODeL, learning spaces and technologies 
in ODeL, learning analytics and learner support in ODeL, and quality assurance in ODeL. 
 
Applicants may submit the CHED signed certification to aaou2016secretariat@upou.edu.ph or fax to (049)-536-6013 
on or before 15 August 2016. 
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CITIZEN /  

PARTICIPATORY  

JOURNALISM  

 

(Mega Scene. Mega Manila 

Development Studies, Photos &  

Videos) 

PUBLIC 

 

You need not be a writer/journalist as 
long as you can write or help us expose 
economic hardships, political 
struggles, and social injustices. Here 
are the email addresses of Mega 
Scene Bureaus near you: 

marilao.megamanilascene 

@gmail.com 

manila.megamanilascene 

@gmail.com 

sanpedrocity.megamanilascene 

@gmail.com 
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Makilahok sa 

responsableng citizen 

journalism. Hatid din 

natin dito’y 

komunikasyong 

pangkaunlaran dahil 

kung basta 

diseminasyon ng 

impormasyon, nauulit 

lang natin ang trabaho 

ng marami sa atin. 

  

megamanilascene. 

wordpress.com 

Ang online na 

magasin. 

Mga pangkaunlarang 

pag-aaral, larawan, 

at video sa           

Mega Manila. 

Sulatan ang       

Editor 

DC Alviar 

dcalviar@up.edu.ph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC Alviar 
megamanilascene.wordpress.com 


