
 

 

Il- Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti hija waħda mill-
Kummissjonijiet fi ħdan l-Għaqda Mużikali San Ġorġ 
Martri imwaqqfa lura fis-sena 1993. Wieħed mill-
għanijiet tagħha hu li tkun il-vuċi żgħażugħa fi ħdan –
l-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, Omm l-għaqdiet 
li jiffurmaw il-Festa ad unur il-Patrun tal-Belt Pinto 
San Ġorġ Martri. 
 

Il-KŻW kif ħafna jirreferu 
għaliha hija Kummissjoni li tul 
dawn is-27 sena kemm ilha 
imwaqqfa dejjem ħadnet fiha 
membri żgħażagħ li f’qalbhom 
għandhom il-Festa Patronali ta’ 
San Ġorġ u fuq kollox 
inklinazzjoni u mħabba lejn l-
Għaqda Mużikali San Ġorġ 
Martri u l-Patrun tagħna San 
Ġorġ. 
Tajjeb li wieħed isemmi li il-
kalendarju annwali tal-KŻW 
huwa marbut ma’ ħidma u 
dedikazzjoni. Għal dawn iż-żewġ 
fatturi jeħtieġ l-impenn sħiħ 
f’ħafna ġranet mis-sena kif ukoll 

jeħtieġ il-finanzi sabiex kull ħolma illi joħolmu dawn 
iż-żgħażagħ issir realta’ . Jidher biċ-ċar illi l-Għaqda 
Mużikali San Ġorġ Martri dejjem gawdiet minn 
numru tajjeb ħafna ta’ Żgħażagħ b’kontiwita ta’ 
suċċessi. 
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Il-Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti 

X’ħeġġa kbira juru iż-żgħażagħ f’dawk il-jiem tant 
sbieħ li jġib miegħu ix-xahar Ġorġjan ta’ Ġunju. 
Kemm għandha għalxiex tkun kburija l-Għaqda 
Mużikali San Ġorġ Martri illi dejjem kellha żgħażagħ 
b’dedikazzjoni u impenn sħiħ jgħarfu jsarrfu it-talenti 
tagħhom fi ħdan għaqda illi il-bieb tagħha dejjem 
miftuħ għal żgħażagħ b’xewqa li jieħdu impenn u 
jimmatturaw flimkien ma’ oħrajn b’ideal awtentiku tant 
u li tant jispikka fl-isbaħ ġimgħa annwali li Beltna 
tiċelebra l-akbar festa tagħha, għax għal din l-Għaqda 
Il-Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti hija Tama, 
Enerġija, Futur u Impenn b’hekk din l-Għaqda 
b’aspetti bħal dawn tibqa’ Għaqda ħajja u glorjuża, kif 
inhi magħrufa l-akbar u l-aqwa Banda tal-Qormin u l-
Popolari, Il-Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti hija 
waħda mill-kuruni dehbiena illi jinkurunaw l-isem l-
Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri. 
 
Kull Żgħażugħ li għandhu f’qalbu il-Festa Ġorġjana 
għandhu jieħu l-impenn u jagħmel parti mill-
Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti. Dawn huma iż-
żgħażagħ ċentrali fil-Festa Ġorġjana lkoll magħquda fi 
Triq il-Kbira u fiċ-ċentru ta’ Pjazza San Franġisk, fis-
swali u l-imħażen ta’ Palazz il-Qriema sabiex b’tama 
għal ġejjien ikunu huma fl-irwol u l-impenn tat-
tmexxija tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, Omm 
l-Għaqdiet Ġorġjani. Qalb il-Kummissjoni Żgħażagħ 
Werqisti tibqa’ ħajja sakemm tibqa’ tħabbat b’impenn 
u lealta’ lejn l-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri! 



 

 

Paġna 2 Ġawhra Prezzjuża #5 

Spettaklu tal-Marċ tal-Ħamis organizzat mill-KŻW 

kellha sfortunatament tabbanduna għal ftit din il-

ħidma minħabba dak li qiegħed jiġri madwarna.  

Biss il-ħidma ma’ waqfitx assolutament! Minkejja li l-

Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti hija sinonima mal-

brijju fil-festa, dan mhuwiex biss l-unika responsab-

bilitá ta’ din il-Kummissjoni. Għaldaqstant, il-KŻW 

baqgħet taqdi dmirha u tkun ta’ sostenn għall-

Kumitat Amministrattiv fi ħdan l-Għaqda Mużikali 

San Ġorġ Martri.  

Madanakollu, nieħu l-opportunitá sabiex nirringrazzja 

lil kollegi membri fi ħdan l-Kummissjoni Żgħażagħ 

Werqisti għad-dedikazzjoni tagħhom, u wkoll lil dawk 

in-nies li joffru u jagħtu ħinhom sabiex ikunu ta’ 

sostenn u għajnuna għal din il-Kummissjoni, anke 

f’dan iż-żmien delikat.  

Viva din il-banda mellifluża ta’ San Ġorġ Martri…

Viva l-Patrun tal-Belt Pinto minn tarf sa tarf!  

I l-festa 2020, festa li żgur 

ser tiqba’ mfakkra għall-

emozzjonijiet mixxellanji li din 

ġ a b e t  m a g ħ h a !  G ħ a l l -

Kummissjoni Żgħażagħ Werqis-

ti, il-festa ma tfissirx biss ġimgħa 

partikolari fix-xahar ta’ Ġunju 

iżda din tirrifletti ħidma intensiva 

matul is-sena. Għaldaqstant, il-Kummissjoni msem-

mija xxammar il-kmiem wara ftit jiem minn tmiem il-

festa u tidħol f’rutina ta’ preparamenti għall-festa ta’ 

wara. Fost l-attivitajiet li jiġu mtella’ matul il-meddha 

ta’ sena, wieħed isib wirjiet sagri, festini għat-tfal, ikliet 

u attivitajiet relatati mal-Milied. Madanakollu, 

għalkemm din is-sena l-Kummissjoni Żgħażagħ 

Werqisti kienet għal darb’oħra qiegħda tħejji u tip-

prepara għal dawn l-attivitajiet, bħal kull għaqda oħra 

Messaġġ mill-Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti 
Sarah Farrugia Ablett—Segretarja KŻW 



 

 

Paġna 3 59, Triq il-Kbira, Ħal Qormi 

Ħa t-tmexxija tal-Banda qrib is-sena 1921, aktarx wara l-għaqda li seħħet bejn il-Każin 

San Ġorġ u waħda mill-baned Pinto. Abela dam imexxi il-banda għal ftit aktar minn 

tliet snin. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu l-Innu ta’ San Ġorġ Martri li kien jindaqq 

għal ftit snin.  

 

Aqra iktar dwar is-Surmastrijiet Diretturi tal-Banda: 

https://www.bandasangorg.com/surmastrijiet-tal-banda  

 

Arkivju Mużikali: 

https://www.bandasangorg.com/arkivjumuzikali  

Diretturi Mużikali — Mro. Antonio Abela 

Il-Banda San Ġorġ Martri kienet l-ewwel Banda li fi ħdanha laqgħet Bandisti tfajliet, 

propju taħt it-treġija tas-Surmast Direttur Abel J. Mizzi fl-1964. L-ewwel studenti 

tfajliet kienu Mary u Josette Mizzi (ulied is-Surmast Mizzi) u Elizabeth Aquilina. L-

ewwel servizzi tagħhom ma’ din il-Banda kien fil-Programm ta’ Ħadd il-Palm tas-

sena 1965 kif ukoll fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tal-istess sena. . B’hekk kienu l

-ewwel tfajliet li mhux biss daqqew ma’ Banda f’Malta iżda wkoll l-ewwel tfajliet li 

ħadu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ta’ Ħal Qormi. Minn dawk is-snin ‘il 

quddiem, din is-Soċjetà ma ħarsitx lura iżda kompliet tħeġġeġ iktar tfajliet sabiex 

jingħaqdu magħha. 

L-Ewwel Bandisti Tfajliet 

https://www.bandasangorg.com/surmastrijiet-tal-banda
https://www.bandasangorg.com/arkivjumuzikali
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Paġna 4 Ġawhra Prezzjuża #5 

Żomm ruħhek aġġornat billi żżur il-paġna ta’  Face-

book u ta’ Instagram. Tista’ tagħmel kuntatt magħna 

ukoll permezz tal-email jew billi tibgħat messaġġ 

privat fuq il-paġni tal-midja soċjali.  

Sabiex tkun taf aktar dwar l-istorja tal-Għaqda żur is-

sit uffiċjali tagħna. 
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