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December 20, 2018 -- Bago matapos ang 
taon, pinasinayaan ng FLECO ang kauna-
unahang “livelihood project” (corn produc-
tion) para sa Member-Consumer-Owners 
Organization (MCOs) nito sa Brgy. Con-
cepcion, Lumban, Laguna.  
 
Pinangunahan nina FLECO Director Nilo 
De Robles, ISD Manager Jessie Zuniga, 
MSEAC Chairman Manolo De Lumban, 
MCO Chairman and Senior Citizens Presi-
dent Rolando De Ramos, at Councilor 
Rhoda Rabie, ang "groundbreaking cere-
mony" na dinaluhan din ni Lumban Mayor 
Rolando Ubatay.  
 
Ang proyekto ay handog ng Koop para sa  
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Kuryentula: 

Pinayabong na Bunga 

samahan ng senior citizens sa bayan; 
ayon sa grupo, ang naturang programa 
ay matagal na nilang nais isakatuparan, 
ngunit dahil sa walang kaukulang pon-
do para rito ay hindi nila maituloy.  

 
Sa tulong ng FLECO, inaasahang mag-
tatagumpay ang “corn production pro-
ject” na naglalayong magbigay-tulong 
sa mga MCOs ng Lumban. 
 
Balak isunod na pasinayaan ngayong 

taon ang iminumungkahing “mushroom 

production project” ng MCOs sa bayan 

ng Famy.  

66 

Kada bayan, 20 piling pamilya ang 
pinuntahan ng FLECO at MCOs  upang 
personal na ihatid sa mga tahanan ang 
regalo.  
 
Noong nakaraang taon, 120 pamilya 
ang napagkalooban ng pamasko, kaya 
inaasahang sa susunod na proyekto ay  

mas marami pang benepisyaryo ang 
mababahaginan ng pamasko.  
 
Ang proyektong ito ay isinasagawa 
tuwing buwan ng Disyembre upang 
makatulong sa simpleng paraan at 
bilang pasasalamat na rin sa patuloy 
na pagtitiwala ng mga konsumidores 
nito.  

2019 TUTOK SA MCOS:  

LIVELIHOOD PROGRAMS IKAKASA NA 
Corn production project sa Lumban, sinimulan 

Sa pakikipagtulungan ng First Laguna Elec-
tric Cooperative, Inc. (FLECO) sa Member-
Consumer-Owners Organization (MCOs),  
naihatid sa 220 pamilya mula sa 11 bayang 
nasasakupan nito ang grocery goods 
bilang bahagi ng taunang Corporate Social 
Responsibility Program ng Koop, ang Gift 
Giving Project.  

FLECO’s Outstanding 

Employees 2018 



Lumban, Laguna – Iniuwi ng Siniloan 
Integrated National High School (SINHS) 
ang kampeonato sa kauna-unahang 
Kuryentalino Quiz Bee on Rural Electrifi-
cation na ginanap sa FLECO Multi-
Purpose Hall nitong Nobyembre 9, 2018. 
 
Nagkamit ng tropeo, medalya, at            
P 5,000.00 sina Francis Harry B. Serrano 
at Mariel Mae A. Alvis (SINHS).  
 
Naiuwi nina Janna S. Buluran at Sarah 
Marcelin M. Evasco mula sa Balian Inte-
grated National High School (BINHS) 
ang ikalawang pwesto at P 4,000.00,  
habang ang Famy Integrated National 
High School - Jericho V. Fernandez at 
Jhepoy V. Pandino (FINHS) naman ang 
tumanggap ng P3,000.00 para sa ikat-
long pwesto. 
 
Ang patimpalak ay nilahukan ng 13 se-
nior high schools mula sa bayan ng 
Cavinti hanggang Sta. Maria (FLECO 
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1st Kuryentalino Quiz Bee tagumpay,  
SINHS kampeon 

Kasabay ng pagbubukas ng Sports Fest 
2018, pinasinayaan ng Koop ang ba-
gong covered court, at 12 
“maintenance and utility vehicles” nito 
sa FLECO Main Office nitong Oktubre 
27, 2018.  
 
Nagsagawa ng “ribbon cutting ceremo-
ny” at “blessing” sa 29x15-meter cov-
ered court; matapos ang limang bu-
wang pagtatayo nito ay maaari nang 
magamit ang pasilidad sa pagdaraos 
ng iba’t-ibang aktibidad ng Koop.  
 
Nakabili rin ng limang utility mainte-
nance trucks, tatlong maintenance  

trucks with boom, isang boom truck, at 
tatlong service vehicles ang FLECO 
upang madagdagan ang mga sasa-
kyang ginagamit sa pagresponde sa 
“emergency” at “technical activities” 
nito.  
 
Ang Sports Fest naman ay isa lamang 
sa mga programang isinusulong ng 
Koop upang maipamalas ng bawat 
empleyado nito ang mahahalagang 
kaugaliang makukuha sa larangan ng 
palakasan tulad ng “unity, harmony, 
teamwork, perseverance, dedication, 
and sportsmanship”.  

 
coverage area). 
 
Kabilang sa mga paksang pinagla-
banan ay ang FLECO History and Pro-
file, Sources of Energy, Power Sectors, 
Causes of Power Interruption, Anti-
Electricity Pilferage Law, EPIRA, 
Kuryentipid Tips, at History of Philip-
pine Rural Electrification.  
 
Ang paligsahan ay hinati sa apat na 
kategorya: easy, average, difficult, at 
championship round.  
 
Dahil sa tagumpay ng naturang 
patimpalak, pinaplanong magsali ng 
mas maraming eskwelahan sa mga 
susunod pang programang tulad nito 
na may layuning gawing katuwang 
ang mga kabataan sa pagpapalakas 
ng information drive at campaigns na 
makatutulong sa mga miyembro at 
tagatangkilik ng FLECO.  

Bagong maintenance vehicles, covered court 
pinasinayaan 

SHS work immersion 
program suportado ng 

FLECO 
 

Nobyembre 6, 2018 — Dinaluhan ng 
12 senior high schools (SHS) mula sa 
“coverage area” ng Koop ang isina-
gawang Work Immersion Orientation-
Seminar ng Institutional Services De-
partment (ISD) sa FLECO Social Hall. 
 
Sa panimula ng programa, nagbigay 
ng maikling kwento ng inspirasyon sa 
mga kabataan si FLECO General Man-
ager Atty. Ramil F. De Jesus. 
 
Pinangunahan ni Veronica Joy M. Poli-
dario, Training and Information Officer, 
ang “discussion” ng “seminar topics” 
na binubuo ng iba’t-ibang maha-
halagang impormasyon tungkol sa 
operasyon ng Koop.  
 
Ipinaliwanag din ni ISD Manager Jessie 
R. Zuniga at Human Resources Head 
Jocelyn R. Vallada ang pagpapaliwanag 
ng “office rules, regulations, and re-
quirements”. 
 
Bukod sa SHS, taun-taon ding tuma-
tanggap ang FLECO ng On-The-Job 
trainees mula sa iba’t-ibang kolehiyo 
bilang bahagi ng Corporate Social Re-
sponsibility programs nito.  
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Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika nitong Agosto, naglunsad ang 
FLECO ng paligsahan sa pagsulat ng tula. Narito po ang isa sa limang nagwagi 

sa  ating patimpalak: 

Pinayabong na bunga 
ni Catherine Javier (Ikalawang Karangalan) 

 

Hayaan nyong simulan ko ang tula kong ito,  

Sa isang pagbabaliktanaw sa kahalagahan ng FLECO. 

Isang sulyap sa kahapong tigib ng pagbabago,  

Nagkaroon ng liwanag ang buong ikaapat na distrito. 

 

Taong mil nueve cientos setenta y ocho, 

Isang kasaysayan ang magpapatotoo. 

Kung ano nga bang dulot sa buhay natin nitong FLECO, 

Ito ba'y kooperatibang may mga empleyadong laging handang sa 

atin ay sumaklolo? 

 

Madilim na gabi ng buwan ng Enero ng nasabing panahon, 

Isang inang tumatangis sa pananakit ng balakang at puson, 

Marahil mgsisilang ng sanggol sa isang nayon, 

Sa gitna ng sama ng panahon, pilit inapuhap ang liwanag sa 

ulap na nakabalumbon. 

 

Sa tulong ng FLECO, nahatdan ng liwanag ang nasabing kubo,  

Inang tiim-bagang nagngangalit sa bawat pagsigaw nito, 

Pag-uha ng sanggol sa gitna ng bagyo, 

Dalawang buhay ang inilayo sa tiyak na peligro. 

 

Tanglaw ng liwanag buhat sa daloy ng kuryente, 

Ang naturang panganganak ng ginang ay napabuti, 

Payak na layunin ng FLECO'y sadyang maitatangi, 

Ang bigyang alwan ang pamamalagi ng nakararami. 

 

Apat na dekada ang matulin lumipas, 

Sanggol na noon ay isinilang ang syang magpapamalas, 

Kung paano ang FLECO ay nakapagligtas, 

Sinagip na buhay, ngayon ay isa nang ALAGAD NG BATAS. 

 

Ako ay isa sa mga bungang pinayabong ng FLECO, 

Naitawid ang pag-aaral hanggang kolehiyo, 

Kaya walang kasinglalim ang utang na loob ko, 

Mananatili ka FLECO, dito sa puso ko. 

EDITORIAL & MEDIA TEAM 
 

Team Leader/ Editor-in-Chief:  
Veronica Joy M. Polidario  

(Training and Information Officer) 
 

Kuryentula Contributor: 
Catherine Javier (MCO) 

 
Photographers: 

Ronaldrey De Castro 
Veronica Joy M. Polidario  

Joseph Nino L. Abary 
Yoshiko S. Cruz 

 
Layout Artist: 

Veronica Joy M. Polidario  
 

Advisers: 
Ginena J. Palma  
Jessie R. Zuniga  

Atty. Ramil F. De Jesus  
 

https://www.facebook.com/jeffson.sancon.baldemeca?fref=ufi&rc=p


BOARD OF DIRECTORS 

President: Allan S. Gualberto 

Vice Pres.: Manolito  R. Flores 

Secretary: Emelyn C. Icarangal 

Treasurer: Ludy A. Quisao 

Auditor: Joseph Gilbert M. Ruazol 

P.R.O.: Nenita D. Baladad 

Members:  

 Lazaro M. Mercado  

 Flaviano C. Lameyra 

 Efren D. Magracia 

 Nilo Y. De Robles 

 Lyn L. Abrigo 

GALLERY CROSSWORD 

 

FLECO CROSSWORD PUZZLE 



GALLERY 

Technical Activities 

Solidarity Dance 

MSEAC-MCO Christmas Party     



KURYENTULA GALLERY 

Gift Giving Project 

Seminar on Customer Service 

Sports Fest 2018 



Natl. Highway, Brgy. Lewin, Lumban, Laguna 
Website: fleco.com.ph     
Email: fleco_1973@yahoo.com 
FB page: https://www.facebook.com/

FIRST LAGUNA ELECTRIC COOPERATIVE, INC. 


