
L-Iscouts fiż-Zejtun 

Il-Grupp tal-Iscouts fiż-Żejtun din is-sena jagħlaq 100 sena 
minn meta ġie imwaqqaf fl-1917 biex jilqa' tfal u ġuvintur 
mir-raħal u l-inħawi ta' madwaru. 

Group Scout Leaders ta' kull perjodu ħadmu biex il
membri dejjem sabu fejn jiltaqgħu u taw sehem sħiħ 

fit-tmexxijja tal-Group. Dawn kienu is-Sur Walter Zahra 
li kien wieħed minn tal-ewwel, is-Sur Leli Attard, is
Sur Vince Zammit, is-Sur Vince Vella, is-Sur Emanuel 
Buttigieg, is-Sur George Grima, is-Sur John Paris u s-Sur 
Jesmond Ferriggi li huwa l-G.S.L. preżenti. Il-Group kellu 
diversi headquarters. L-ewwel kwartieri kienu ħdejn il
ġnien ta' Ballullu illum parti mill-Mużew tas-Subien fi 
Triq il-Kostituzzjoni. Minn hemm marru Triq San Girgor 
faċċata tad-Domus u meta dan inbiegħ il-grupp kien 
jiltaqa' f'remissa fi triq Sant' Antnin. Minn hemm sar ftehim 
biex l-iscouts jibdew jiltaqgħu fid-Domus proprju proprju 
fil-kantina li saret il-kwartieri tal-grupp u hekk għada sal
ġurnata tal-lum. 

L-iscouts taz-Żejtun kienu ma' scouts oħra ta' Malta kollha 
li ġew onorati bil-Bronze Cross għas-servizz li taw fit- Tieni 
Gwerra Dinjija fejn għenu t-truppi stazzjonati Malta. Kien 
il-grupp taż-Żejtun li kien mistieden idoqq għal ftuħ tal
Logħob tal-Pajjiżi ż-Żghar li saru f' Malta għall-ewwel darba 
u l-ftuħ tal-Power Station il-ġdida f'Delimara kif ukoll meta 
l-Papa Ġwanni Pawlu 11 sellem lill-anzjani quddiem San 
Vinċenz de Paule. Membri tal-grupp kienu ta' l-ewwel biex 
bdiet issir l-Inguardia għhat-turisti fil-Belt. 

Attivitajiet oħra barra campings, hikes, cookouts u parati 
kemm fiż-Żejtun u lokalitajiet oħra, l-ikbar waħda il-Parata 
Annwali (qabel kienet magħrufa bħala St. George's Day) 
ta' kull sena fil-Belt Valletta, ħargiet kulturali w attivitajiet ta' 
fund raising, il-grupp ta' is-sehem tiegħu fil-Purċissjoni 
tal-Ġimgha l-kbira kemm taż-Żejtun kif ukoll f'Ħal Għaxaq 
u Raħal Gdid, il-purċissjonijiet tal-Qalb ta' Ġesu u Corpus, 
tberik ta' l-annimali u l-mejda tal-Appostli fid-Domus. 

Valerie Ferriggi 

Il-lista ma tispiċċa qatt. Mitt sena ta' xogħol kontinwu li 
juri li l-grupp irnexxielu fl-iskop tiegħu li jlaqqa' numru 
ta' tfal tul iż-żminijiet u joħloq spirtu ta' familja u ċittadini 
tajbin fis-soċjeta. Illum il-ġurnata kulħadd ħa l-istat tiegħu 
u mhux kollha għadhom joqgħodu fiż-Żejtun, imma żgur 
li fil-ħajja tagħhom ftakkru f'xi mument meta kienu attivi 
fil-grupp. Id-dedikazzjoni u xogħhol volontarju tal-Ieaders 
kien u għadu imprezzabli biex iżomm il-grupp għaddej. 
Ġenituri jibagħtu biex bħala scouts uliedhom dejjem 
iwiegħdu li jaqdu dmirhom lejn Alla u Art Twelidhom, 
jgħinu lil ħaddieħor f'kull ħin u jagħtu eżempju tajjeb fejn 
ikunu. 

Din is-sena l-grupp qed jorganizza ħafna attivitajiet. Fi 
Frar saret District Rally fejn ġgejna onorati bil-preżenza 
ta' gruppi ħ li jiffurmaw is-South District li ż-Żejtun 
jagħmel parti minnu. Ser isiru wkoll Treasure Hunts, li 
l-dħul tagħhom ser imur għar-Richmond Foundation, u 
Camping ġo Gilwell Park f'Londra. 

Inbiddlu ħafna leaders u tfal imma iż-Żejtun Group żamm 
il-prinċipju ewlieni tiegħu - dak li żamm ħaj l-ispirtu ta' 
awentura u l-għan ta' l-iscouting biex jgħin lill-membri 
jibnu karattru sod u jkunu indipendenti. 
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