
Il-Kumitat Eżekuttiv ta’ Wirt iż-Żejtun għamel 

zjara lill-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat fl-

uffiċċju tiegħu fil-Berġa ta’ Kastija, il-Belt 

Valletta. 

Matul din iż-żjara l-Prim Ministru ġie 

ppreżentat b’kopja tal-pubblikazzjoni “The 

Żejtun Roman Villa: Research, Conservation, 

Management”. Il-Prim Ministru kien ħerqan li 

jisma’ dwar din is-sejba arkeoloġika fil-lokalita’ 

tagħna u ġew diskussi wkoll il-pjanijiet futuri ta’ 

din il-villa Rumana. 

Fl-istess laqgħa l-kumitat ippreżenta dokument 

imħejji minn Wirt iż-Żejtun, li jinkludi numru ta’ 

inizjattivi u proposti ta’ kif jista’ jikber it-turiżmu 

fix-Xlokk ta’ Malta.  Dan billi nutilizzaw aħjar l-

aspetti kulturali li għandu dan ir-reġjun 

b’partijiet b’xenarju ambjentali sabiħ u agrikolu. 

Il-Prim Ministru feraħ lil Wirt iż-Żejtun 

talli ressaq dawn il-proposti u wiegħed li l-

gvern se jagħti każ ta’ dawn is-suġġerimenti. 

ŻJARA LIL PRIM MINISTRU 

DR JOSEPH MUSCAT 

Editorjal:   Żejt iż-Żejtun 
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Aħbarijiet fil-Qosor 

 Matul il-ġimgħat li 
għaddew ilqajna fostna lil 
Dun Nicholas Pace bħala l
-Arċipriet il-ġdid tal-
parroċċa tagħna.  Miegħu 
wasal ukoll fostna Dun 
Dillon Bugeja bħala viċi-
arċipriet.  Nawgurawlhom 
ħidma sfieqa b’risq il-
parroċċa tagħna. 

 Ftit tal-ġimgħat ilu, ġnien 
fuq wara ta’ waħda mid-
djar antiki fi Triq San-
ta Katarina, ġie mneħħi 
biex jagħmel wisa’ għall-
kostruzzjoni ta’ blokk ta’ 
appartamenti li għandu l-
faċċata tiegħu fi Triq Al-
fred Cachia Zammit, dan 
wara li nħareġ permess 
mill-MEPA. Wara li 
tneħħiet il-ħamrija mill-
wiċċ, ix-xogħolijiet twaqqfu 
kollha. Fil-ġranet ta’ wara l
-arkeoloġisti dehru jidħlu 
fis-sit u jinvestigaw 
xi fdalijiet li nstabu mħaffra 
fil-blat. Għalkemm għa-
milna kuntatt mas-
Supretendenza tal-Wirt 
Kulturali, mhux magħruf 
jekk kienx hemm xi sejbiet 
arkeoloġiċi f’dan is-sit. 

 Membru ta' Wirt iz-Zejtun, 
il-Maggur Tony Abela, 
nhar il-Hadd 15 ta' 
Settembru gie onorat mill-
Kunsill Lokali ta' Had-
Dingli b'Gieh Had-Dingli. 
Dan il-gieh gie moghti 
bhala apparezzament 
ghall-ricerka li ghamel fuq 
is-sehem ta' Had-Dingli fl-
aħħar gwerra dinjija, prin-
cipalment bis-sistemi ta' 
Radars u mezzi ta' Kum-
munikazzjoni, liema ricer-
ka se tkun ippublikata fi-
ktieb "Malta's Early Warn-
ing Systems during 
WWII".  Bis-sahha ta' din 
ir-ricerka giet maghrufa 
parti essenzjali mill-istorja 
ta dan ir-rahal, storja li sa 
75 sena wara kienet gha-
da mistura fl-arkivji naz-
zjonali tar-Renju Unit u ta' 
Malta.  

                  
                  

Fost il-ħidma ta’ fejda li għamel il-Kunsill 

Lokali taż-Żejtun matul l-aħħar snin, bla 

dubju ta’ xejn, l-attivita’ annwali ta’ Żejt iż-

Żejtun, hija fost l-aktar li tispikka. 

Fil-ftit snin li ila ssir din l-attivita’ tista’ tgħid li 

kisbet popolarita’ mhux biss fost iż-Żwieten iżda 

wkoll qalb il-poplu Malti li huwa għatxan għall-

għarfien storiku u kulturali.  Din l-attivita’ qed 

tkun il-benniena u għajn ta’ tagħrif dwar l-istorja, 

il-kultura u t-tradizzjonijiet li jżejnu lil Beltna. 

Wieħed faċilment jista’ jgħid li f’din l-attivita’ 

jispikka l-impenn li juru l-organizzazzjonijiet u l-

għaqdiet li hawn fiż-Żejtun, ibda mill-parroċċa u 

spiċċa fl-għaqda tagħna.  Kulħadd b’għan 

wieħed, dak li nħeġġu lil dawk li jżuruwna 

japprezzaw aktar dak kollu li huwa Żejtuni.  Hija 

ħaġa sabiħa li l-idenitita’ tagħna qed isservi 

bħala kalamita li permezz tagħha nitwaħdu biex 

nilħqu dan il-għan. 

Ta’ kull sena qed naraw inizzjattivi ġodda mhux 

biss mill-għaqdiet iżda wkoll minn individwi.  Ta’ 

kull sena qed jiżdiedu mhux biss l-imwejjed u l-

istands iżda wkoll il-wirjiet artistiċi u kulturali.  Ta’ 

kull sena qed naraw iż-żona tal-attivita’ dejjem 

tittwessgħa biex in-nies li jattendu jkollhom firxa 

akbar ta’ x’jistgħu jaraw. 

Irridu ngħidu wkoll, li din l-attivita’ qed tkun sors 

ieħor ta’ qliegħ tajjeb mill-komunita’ kummerċjali 

fiż-Żejtun, u b’hekk il-kultura u l-istorja qed ikun 

għajn ta’ tiġdid soċjali.  Dan qed narawh mhux 

biss fost il-ħwienet, iżda wkoll fost l-għaqdiet li 

jieħdu inizzjattivi matul din l-attivita’ sa biex 

ikollhom dħul finanzjarju. 

Dan kollu huwa tajjeb, iżda nawguraw biss li l-

qofol ta’ din l-attivita’ jibqa’ l-apprezzament ta’ 

dak kollu li jagħmilna Żwieten u ma nħallux li n-

negozzju jostor dan l-għan ewlieni.  



                  

      żomm kuntatt magħna fuq żomm kuntatt magħna fuq  

Is-sit elettroniku ta’ Wirt iż-Żejtun, int dħalt fih? www.wirtizzejtun.com 

                  

Nhar il-Ġimgħa 12 ta' Lulju filgħaxija, Wirt iż-Żejtun organizza t-tielet 
attivita' sajfija fil-Ġnien tal-Kmandant (Ġnien Luqa Briffa). L-attivita' ta' din is-
sena kienet tinkludi preżentazzjoni minn żewġ storiċi fuq Mikiel 
Cachia, personalita' storika miż-Żejtun. 
 
Cachia kien mexxej politiku, arkitett u inġinier militari u għex taħt tliet saltniet fis
-Seklu 18. Dan għaliex għex taħt l-aħħar snin tal-Ordni ta' San Ġwann, taħt il-
ħakma Franċiża u fis-snin bikrin taż-Żmien l-Ingliżi. 
 
Is-Sur Liam Gauci, kuratur ta' Heritage Malta fil-Mużew Marittimu u qarib ta' 
Mikiel Cachia, ta preżentazzjoni nteressanti ħafna dwar ir-rwol ta' Cachia matul 
il-ħakma Franċiża. Din il-preżentazzjoni wriet it-tmexxija straordinarja u l-
kapaċitajiet militari li kellha din il-personalita'.  Il-Perit Andre' Zammit, li wkoll hu 
relatat indirettamentma' Cachia, u li għandu fil-pussess tiegħu id-djarji ta' dan l-
arkitett u inġinier militari, irrakkonta fuq xi dettalji li sab fid-djarji ta' Cachia. 
 
Dawn il-preżentazzjonijiet flimkien ma' aktar informazzjoni storika dwar 
Mikiel Cachia se jkunu nklużi f'pubblikazzjoni li Wirt iż-Żejtun qed jaħdem 
fuqha. 

LEJLA FIL-ĠNIEN  

TAL-KMAND  

Wirt iż-Żejtun, b’kollaborazzjoni mas-Soċjeta tad-Duttrina Nisranija MUSEUM - 
Qasam tas-subien taż-Żejtun, organizza żjara kulturali lil grupp ta’ subien fil-
knisja tal-Parroċċa l-Qadima ta’ Santa Katarina.  
 
Il-grupp ingħata nformazzjoni storika dwar dan il-bini u tqassim ta’ din il-knisja. Is-
subien taw ħafna attenzjoni lin-numru ta’ tibdiliet li saru f’din il-knisja matul iż-
żminijiet u li nbniet aktar minn sitt mitt sena ilu. 

Żjara mis-subien tal-MUSEUM lill-Parroċċa l-Qadima 

Giulia Privitelli, gradwata fil-Baċċelerat tal-Arti fl-Universita’ ta’ 
Malta, ġejja minn familja Żejtunija.  Għalkemm ma toqgħodx iż-
Żejtun, hija tħossha Żejtunija u għandha ġibda kbira lejn l-istorja 
ta’ Beltna, tant li t-teżi tagħha għamlitha fuq il-knisja parrokkjali 
tagħna. 
 
Permezz tar-riċerka li għamlet b’tant reqqa, hija skopriet diversi 
fatti ġodda dwar dan il-bini majjestuż.  Giulia laqgħet l-istedina 
tagħna sa biex fi ftit ġimgħat oħra tagħmel preżentazzjoni 
pubblika dwar l-istudju tagħha fuq il-knisja taż-Żejtun.  Id-data ta’ 
din l-attivita’ se tkun qed titħabbar fil-jiem li ġejjin. 

GAFA’ U LIL HINN MINNU 


