
Iż-żmien ma jistenna lil 
ħadd, jgħid il-Malti, u 
hekk hu.  Għadna 
kemm bdejna is-sena 
u xahar wara xahar 
wasalna f’Diċembru.  
Xahar li jġib miegħu il-
festi tal-Milied u tmiem 

is-sena.  Żmien li fih wieħed iħares lura u jara 
x’għamel matul is-sena li għaddiet u jitfa’ ħarstu il-
quddiem biex jippjana għas-sena li ġejja. 

Din hija l-ewwel sena ta’ ħidma tagħna bħala Wirt iż-
Żejtun u li fiha il-Kumitat Eżekuttiv ħadem sa biex din 
l-għaqda issib postha fil-komunita’ Żejtunija. Sa mill-
bidu tat-twaqqif tagħha, kellna sinjali ta’ 
inkoraġġiment b’numru sabiħ ta’ persuni jissieħbu 
bħala membri sa qabel l-ewwel Laqgħa Ġenerali 
Annwali, li saret fl-aħħar ta’ Jannar li għadda.  Dawn 
l-imsieħba ġew meqjusa bħala l-membri fundaturi ta’ 
Wirt iż-Żejtun. 

Sa minn ftit jiem wara l-ħatra tiegħu, il-Kumitat 
Eżekuttiv beda jorganizza attivita’ wara oħra, u tista’ 
tgħid żammejna ir-rittmu b’attivita’ kull xahar matul is-
sena kollha.  Ippruvajna nindirizzaw l-attivitajiet 
tagħna lejn setturi differenti tas-soċjeta’ kif ukoll 
kellna attivitajiet speċjali għat-tfal.  Pero’ l-akbar sfida 
li kellna s’issa kienet il-kompetizzjoni u wirja ta’ 
fotografija, “Wirt iż-Żejtun taħt il-Lenti” li għamilna fl-
okkazzjoni ta’ Żejt iż-Żejtun. 

Ikolli ngħid li bl-attivitajiet li tellgħina komplejna niftħu 
għajnejn in-nies dwar il-għana tal-wirt storiku li 

tgawdi Beltna.  Għalkemm l-apprezzament ta’ dan il-
wirt qiegħed jikber, nistqar li fadal ħafna xi jsir biex 
nilħqu aktar nies u nwettqu il-viżjoni tagħna.  Il-
missjoni li dħalna għaliha mhix faċli, iżda qalbna 
qawwija li nasslu fejn nixtiequ. 

Għas-sena li għandna quddiemna, il-Kumitat 
Eżekuttiv ser ikollu sena mimlija ħidma, bl-akbar 
attivita’ pjanata s’issa ser ikun is-Simpożju dwar il-
Villa Rumana li ser isir fis-17 ta’ Marzu u li miegħu 
ser ikun hemm marbuta wirja u pubblikazzjoni.  Din l-
attivita’ tenħtieġ finanzi sostanzjali, u għalek ħsibna 
sa biex napplikaw għall-fondi ta’ għajnuna, kemm 
minn aġenziji tal-Gvern kif ukoll mill-privat.   

La qed nitkellmu dwar fondi, irrid ngħid li għalkemm l-
akbar riżorsa finanzjarja tal-għaqda ġejja mill-miżata 
ta’ sħubija, il-politika li addotta il-Kumitat Eżekuttiv 
kienet li kemm jista’ jkun l-attivitajiet li jsiru jkunu 
finanzjarjament sostenibbli.  Dan irnexxilna nilħquh 
grazzi għal għajnuna li qed insibu minn dawk il-
ħwienet u aġenziji li qed jifhmu l-għan ta’ l-għaqda 
tagħna.  Minkejja dan xorta nixtieq inħeġġeġ lil dawk 
li diġa huma membri f’Wirt iż-Żejtun sa biex fis-sena li 
ġejja iħeġġu aktar persuni jissieħbu magħna.  Jekk 
kull membru imqar jirnexxielu jdaħħal membru ieħor, 
l-ammont ta’ msieħba jirdoppja.  Inħeġġiġkom tieħdu 
dan l-appell bħala proponiment ta’ l-ewwel tas-sena! 

Nagħlaq dan il-messaġġ billi nawgura lilkom 
u lill-għeżież tagħkom Milied ħieni u sena 
mimlija risq u barka.  J’Alla is-sena li ġejja 
tkun sena ta’ ħidma u għaqda fost l-
għaqdiet Żwieten għall-ġid tal-poplu Żejtuni. 

L-Ewwel Anniversarju mit-Twaqqif ta’ Wirt iż-Żejtun 

Messaġġ mill-President 

Fit-13 ta’ Diċembru, Wirt iż-
Żejtun fakkret għeluq l-ewwel 
sena mit-twaqqif statutorju 
ta’ din l-għaqda, permezz ta’ 
intervista pubblika ma’ 
Trevor Zahra dwar missieru 
Walter. Din l-attivita’ saret fiċ-
Ċentru Nazju Falzon u l-
intervista għamilha Frans 
Zahra u għaliha kien hemm 
attendenza sabiħa. 

Walter Zahra kien ħadem bil-kbir favur il-ħarsien tal-wirt 
kulturali u storiku mhux biss taż-Żejtun iżda fuq livell 
nazzjonali. Għal snin sħaħ kien is-segretarju ta’ Din l-Art 
Ħelwa. Fi kliem ibnu Trevor, Walter “kien jgħożż dak kollu li 
hu Żejtuni u kienet ix-xewqa tiegħu li iż-Żwieten 
japprezzaw aktar dak li għandhom”. 

Walter kien ġurnalist, stampier u xandar. Kien jikteb diversi 
artikli bħala kontributur u saħanasitra anke editur ta’ 
ġurnali. Kien ukoll trade-unjonista, fejn ħadem bħala 
Segretarju tas-CMTU. Ħadem ukoll fil-qasam politiku u 
saħansitra wkoll kien ħareġ bħala kandidat mall-Workers 
Party tat-Tabib Pawlu Boffa.  Iżda l-aktar qasam li kien għal 
qalbu bla dubju ta’ xejn kienet l-istorja, b’mod speċjali l-

arkitettura. Kien ħabib sew ta’ Quentin Hughes kittieb u 
riċerkatur Ingliż li ħadem ħafna f’riċerka dwar l-arkitettura 
Maltija. 

Walter impenja ruħu f’diversi għaqdiet fiż-Żejtun fosthom fiż-
żewġ għaqdiet tal-banda, tant li kien ukoll viċi-president ta’ l-
Għaqda Banda Zejtun. Kien waqqaf iż-Żejtun Historical 
Society fis-snin sittin, meta fl-istess żmien kien instab il-
passaġġ sigriet fil-ħitan tal-Knisja ta’ San Girgor. Kien ukoll 
attiv f’Wirt iż-Żejtun f’nofs is-snin sebgħin u ippubblika l-
Istorja taż-Żejtun. Walter kien ukoll strumentali fil-parroċċa 
taż-Żejtun fejn kien għamel xogħol fuq l-arkivji parrokkjali u 
wkoll ħa ħsieb li jagħmel inventarju u gwida għall-Mużew 
Parrokkjali kif ukoll tal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Kien 
għalek xieraq li ftit żmien qabel ħalliena, ġie onorat b’Ġieħ iż-
Żejtun mill-Kunsill Lokali. 

Għalek ħassejjna li bix-xieraq, f’dan l-ewwel anniversarju 
tagħna infakkru lil Walter Zahra. Ibnu Trevor kellu il-pjaċir li 
jaqsam magħna tifkirietu dwar missieru, kif għamlu ukoll 
oħrajn minn dawk preżenti li ħadmu fi żmien jew ieħor ma’ 
Walter. 

Fl-istess attivita’ ixxandar ukoll messaġġ li irċevejna minn 
Nicholas Cutajar mill-Awstralja, li kien il-PRO ta’ Wirt iż-
Żejtun fis-snin sebgħin.  
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Aħbarijiet fil-Qosor 

• L-attivita’ ta’ Żejt iż-Żejtun li ġiet 
o rganizzata  f l -aħħar ta’ 
Settembru tista’ tgħid baqgħet 
fuq fomm kulħadd fil-ġimgħat ta’ 
wara. Din l-attivita’ reġgħet 
kienet suċċess u l-ammont ta’ 
nies li żaru iż-Żejtun b’mod 
partikolari s-Sibt filgħaxija kien 
rekord. Is-sabiħ ta’ din l-attivita’ 
hija il-parteċipazzjoni kompleta 
ta’ l-għaqdiet u soċjetajiet kollha 
Żwieten u il-kollaborazzjoni 
sħiħa tal-poplu Żejtuni. 

• Kien proprju fit-3 t’Ottubru 2010 
meta grupp ta’ aktar minn sittin 
persuna, i l -b iċċa l -kbi ra 
tagħhom miż-Żejtun, wieġbu 
għal stedina li saritilhom u 
inġabbru fis-Sala Parrokkjali. 
Kienu dawn il-persuni li flimkien 
waqqfu din l-għaqda volontarja 
permezz ta’ mozzjoni l i 
għaddew u li fiha kien hemm 
ukoll l-istqarrija missjoni ta’ l-
i s tess  għaqda.  L- i s tess 
mozzjoni inkarigat sebgħa 
persuni sa biex jifformolaw 
statut għall-għaqda, b’dan l-
istatut jiġi approvat fit-13 ta’ 
Diċembru ta’ l-istess sena. 

• L-istatwa tal-Madonna tar-
Rużarju għada kemm ġiet 
irrestawrata u nġiebet iż-Żejtun 
nhar il-Ħadd 2 t’Ottubru fejn sar 
pellegrinaġġ mill-parroċċa il-
qadima ta’ San Girgor sal-
Knisja Parrokkjali. 

• Matul il-ġimgħat li għaddew il-
Kumitat Eżekuttiv ta’ Wirt iż-
Żejtun kien impenjat iffittex il-
fondi meħtieġa sa biex ikun 
jista’ jiġi organizzat is-Simpożju 
f’Marzu li ġej.  Sfortunatament 
applikazzjoni li saret lil Malta 
Arts Fund ġiet miċħuda peres li 
il-Wirt Storiku mhux ikkunsidrat 
għall-għajnuna taħt dan il-fond. 

• Matul il-jiem li għaddew fid-djar 
taż-Żejtun tqassam fuljett dwar 
Wirt iż-Żejtun. Dan il-fuljett fih 
tagħrif dwar Wirt iż-Żejtun fejn 
ġie spjegat l-għan għaliex 
twaqqfet din l-għaqda u il-
viżjoni ta’ l-istess għaqda. Fil-
paġna ta’ ġewwa wieħed isib 
tagħrif dwar uħud mill-attivitajiet 
li saru matul din is-sena. L-għan 
li għalih sar dan il-fuljett huwa 
sabiex iħeġġeġ aktar Żwieten 
jisieħbu f’Wirt iż-Żejtun. Għalek 
ħadna ħsieb ukoll ninkludu l-
applikazzjoni ta’ sħubija fl-istess 
fuljett. 



Nhar l-Erbgħa 21 ta' Settembru, hekk kif 
kien ippjanat, ġiet miftuħha il-wirja "Wirt 
iż-Żejtun taħt il-Lenti". Il-wirja infetħet 
mill-Kanonku Dun Joe Abela u għall-
okkażżjoni tal-ftuħ kien hemm attendenza 
sabiħa. 

F'din il-wirja ġew esebiti erbgħa u għoxrin 
ritratt li nġibdu minn tmin parteċipanti 
f'kompetizzjoni ta' fotografija li ġiet 
organizzata minn Wirt iż-Żejtun fil-ġimgħat 
ta’ qabel. Minn dawn it-tmin parteċipanti 
tlieta kienu miż-Żejtun. 

Is-suġġetti magħżula mill-fotografi varjaw 
minn arkitettura għall-karattri Żwieten. Kien 
hemm min għażel l-għana bħala suġġett u 
oħrajn snajja u delizzji. Kull min attenda 
apprezza ħafna is-sbuħija ta' dawn l-imaġni. 
Irridu insemmu wkoll li din il-Wirja ma 
kienetx tkun possibbli li kieku ma sibniex l-
għajnuna ta' Nexos Lighting and Vision, 
Maltasight Seeing ta' Supreme Travel u il-
Malta Institute of Professional Photography. 
 
Il-Wirja saret fiċ-Circolo Musicale Santa 
Caterina fil-pjazza ewlenija taż-Żejtun u 
kienet tkun miftuħa kemm is-Sibt filgħaxija 
kif ukoll il-Ħadd filgħodu waqt l-attivitajiet ta’ 
Żejt iż-Żejtun.   Għaliha kien hemm mhux 
biss attendenza sabiħa iżda wkoll kummenti 
pożittivi. 

Nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru, Wirt iż-
Żejtun sellimna lil dawk iż-Żwieten li fl-
imgħoddi permezz ta’ ħidmiethom, it-
talenti tagħhom jew b’sehem ieħor 
għamlu ġieh u unur lil beltna. 
 

Din l-attivita’ bdiet b’quddiesa fil-Knisja 
Parrokkjali immexxija mill-Arċipriet Dun Eric 
Overend fejn ġiet offrutha għal ruħ dawn il-
persuni. Wara il-quddiesa sar korteo sal-
knisja ta’ Sant’ Anġ fejn ingħatat tislima lil 
Girgor Bonici, benefattur ewlieni li permezz 

tiegħu setgħet tinbena l-knisja parrokkjali l-
ġdida fl-aħħar tas-seklu sbatax. Wara li sar 
talb fuq il-qabar tiegħu li hemm fl-istess 
knisja, tqiegħedet kuruna tal-fjuri bħala sinjal 
ta’ rikonoxximent. 
 
Preżenti għall-quddiesa u t-tislima kien 
hemm il-Viċi Sindku is-Sinjura Joan Agius, it-
tmexxija u membri ta’ Wirt iż-Żejtun, 
rapreżentanti mill-Għaqda Mużikali Beland, 
Circolo Musicale Santa Caterina u l-Għaqda 
Banda Zejtun. F’din l-attivita’ kien hemm 
ukoll il-parteċipazzjonu sħiħa tal-iScouts u 
Girl Guides taż-Żejtun. Lil dawn 
nirringrazzjawhom tal-parteċipazzjoni 
tagħhom, kif nirringrazzjaw ukoll lil familja 
Spiteri Debono li tawna l-aċċess għall-knisja 
ta’ Sant Anġ. 

Attivita’ għat-Tfal 
Nhar l-Erbgħa 30 ta' Novembru, Wirt iż-Żejtun 
għamlet attivita' għat-tfal marbuta mall-festi tal-
Milied. It-tfal inġabbru fil-qasam tal-MUSEUM 
subien taż-Żejtun u hemmek permezz ta' l-
għajnuna li sibna mis-Superjur u is-Soċji tal-
MUSEUM, it-tfal esperjenzaw il-bini ta' presepju 
tradizzjonali. 

 
Din l-arti tal-bini ta' presepji sfortunatament qed tintilef, 
iżda fl-oqsma tas-Subien tal-MUSEUM mifruxa 
madwar Malta u Għawdex din it-tradizzjoni għadha 
ħajja. Ta' kull sena is-Soċji jkollhom biċċa xogħol kbira 
biex jaħdmu mijiet ta' presepji żgħar u eluf ta' pasturi 
sa biex qrib il-Milied issir il-Premjazzjoni u dawn 
jingħataw lis-subien li jkunu attendew għall-laqgħat 
matul is-sena. 

Fl-attivita' li kellna, in-numru sabiħ ta' tfal li attendew 
tqassmu fi gruppi differenti u kellhom iċ-ċans jibnu 
presepju huma stess, kif ukoll intwerrew u ġie spjegat 
lilhom kif isiru il-pasturi tal-ġibs. It-tfal tgħallmu u ħadu 
gost flimkien u lkoll ħarġu f'idejhom bi presepju żgħir li 
bnew huma stess. 
 
Nixtiequ nirringrazzjaw lis-Superjur u is-Soċji ta’ l-
għajnuna kbira li tawna biex din l-attivita’ setgħat issir 
u lil ġenituri tat-tfal li attendew u li fehmu l-ħsieb wara 
din l-attivita’. 

Attivitajiet li kellna 

                  

FTAKAR 
JEKK KULL MEMBRU 

JDAĦĦAL MEMBRU IEĦOR 
L-AMMONT TA’ MEMBRI 

F’WIRT IŻ-ŻEJTUN 
JIRDOPPJA 
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Is-sit elettroniku ta’ Wirt iż-Żejtun Int dħalt fih? 

IlIl--Kumitat EŜekuttiv Kumitat EŜekuttiv   

ta’ Wirt iŜta’ Wirt iŜ--śejtun śejtun   

jixtieq jawgura lilkom u jixtieq jawgura lilkom u   

lil għeŜieŜ tagħkom lil għeŜieŜ tagħkom   

Milied Hieni u Sena Ādida Milied Hieni u Sena Ādida 

Mimlija Risq u BarkaMimlija Risq u Barka  
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