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 Nagħtu ħarsa le jn  dak l i  sar  f l -2022  
Għeżież membri, resqin lejn l-aħħar jiem tas-sena u għalhekk f’din l-edizzjoni ta’ “Il-Bandist” ma nistgħux ma nagħtux ħarsa lejn is-sena 2022.  Kienet 

sena straordinarja fejn wara ħafna qtiegħ ta’ qalb erġajna organiżżajna Festa ad unur il-Patruna Tagħna Marija Immakulata. Żgur li din is-sena 2022 ser 

tibqa mnaqqxa fl-istorja tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni għad-diversi attivitajiet li ġew organiżżati b’suċċess u għall-unuri li akkwistajna.   

Nixtieq minn issa stess inħeġġeġ lill-membri u partitarji kollha sabiex jibqgħu jagħtu sostenn lill-Banda tagħna sabiex flimkien ikunu nistgħu nik-

komemmoraw il-45 sena anniversarji fis-sena 2024 kif jixraq. Dawn kienu wħud mill-attivitajiet li ġew organiżżati matul is-sena.  

 

Jannar 2022: 

 Fit-18 ta’ Jannar 2022 ġie nawgurat stairlift ġdid fil-każin  mill-Onor Ministru Julia Farrugia Portelli. Dan il-proġett ġie ffinanzjat mill-iskema Każini 

Inklussivi għas-somma ta’ 6800 ewro.  

 Fl-20 ta’ Jannar 2022 ħargu s-sejħiet neċessarji għax-xiri tal-istrumenti ffinanzjati mill-Aġenzija Żgħażagħ għall-Banda Kuncizzjoni Goes Ethnic. 

 Jitweħħel il-kanċell tat-taraġ wara l-modifikazzjoni li saru minħabba l-istarlift. 

 Fil-21 ta’ Jannar 2022 saret il-laqgħa Ġenerali Elettiva. F’ din il-laqgħa is-Sur Simon Spiteri jingħata t-titlu tal-Membru tas-sena u s-Sur Robert Far-

rugia jiġi maħtur bħala Membru Onorarju.  

 Fl-24 ta’ Jannar 2022  toħroġ is-sejha għall-Ewwel Wirja tal-Arti għall-persuni b’diżabilita`  

 Fil-25 ta’ Jannar 2022 saret l-ewwel laqgħa tal-kumitat u jinħatru l-karigi . F’din l-ewwel laqgħa jiġi approvat il-Pjan Operattiv 2022- 2024 – l-ewwel 

pjan tax-xorta tiegħu. Dan il-pjan tant intlaqa tajjeb minn diversi għaqdiet u mill-Gvern Ċentrali peress li huwa msejjes fuq żewġ Pilastri mportant – 

Inklużjoni u Innovazzjoni.  

 Jitħabbru r-riżultati tal-VOPS  - 9765 EWRO 

 Jitħabbru r-riżultati tas-SIS – 3000 EWRO 

 31 ta’ Jannar 2022 – Toħrog is-sejħa għall-kiri tal-bar tal-każin u jibda x-xogħol fuq il-faċilitajiet sanitarji t’ isfel sabiex ikunu aċċessibli. Dan il-proġett 

ġie ffinanzjat għas-somma ta’ 5000 ewro mill-Awtorita tal-Ippjanar.  

 

Frar 2022  

 Fil- 15 ta’ Frar 2022 – L-Awtorita tal-Ippjanar tagħti 3044 ewro sabiex issir l-istruttura tal-ħadid għall-Panellli fuq il-bejt. Dan ix-xogħol sar mis-Sur 

Alan Gatt.  
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J'Alla l-flessibilta' fil-prinċipju tal-
Volontarjat espress fil-konkret mid-

diriġenti tal-Għaqda Mużikali 
Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun, 
iservi ta' eżempju biex għaqdiet 
volontarji oħra jiddiversifikaw 

ħidmiethom 

Onorevoli Ministru Julia Farrugia Portelli - 28/9/2022 

“ 

” 

 

 

 

 

Il-buisine (bil-Franċiż il-Qadim jissejjaħ ukoll; Busine, Buysine, Buzine), dan kien tip ta' tromba medjevali dritta ġeneralment magħmula mill-

metall, imsejħa wkoll tromba ta' arald. L-għamla tiegħu, twil ħafna u irqaq, ġeneralment tul minn metri sa żewġ metri (xi wħud kienu rrappurta-

ti li kienu tul mill-inqas sitt piedi) li jonqos lejn it-tarf f’qanpiena kemmxejn imqabbda. Interessanti u huwa komunement għal fatt li jidher fil-

pitturi li jindaqqu mill-anġli u ħafna drabi jkollhom ukoll il-bandalora ta 'nobbli. It-terminu jinżel minn Buccina, qrun militari Ruman. Il-qarn kien 

jintuża prinċipalment għal skopijiet militari u ċerimonjali. It-tromba tal-Buisine jew tal-Harald kienet tintuża ħafna fil-Fanfares.  

 

Dawn l-istrumenti jservu bħala speċi ta’ timekeeper biex iħabbar av-

venimenti u laqgħat. Il-forma twila u tubi tagħhom kienet tipper-

mettilhom li jiddendlu bnadar u banners, li għamluhom popolari għal 

avvenimenti u ċerimonji. 
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Il-Wirja Kull-Uri, kienet inawgurata mill-Onor Ministru Julia    

Farrugia Portelli. L-E.T Marie Louise Coleiro Preca kienet 

preżenti u t-tnejn kellhom kliem ta’ tifħir għal-mod ta’ kif din 

il-wirja ġiet organiżżata. Fil-ftuħ kellna wkoll żgħażagħ 

b’abiltajiet diversi li esegwew mużika fuq il-Pjanu u Drums 

rispettivament.  

Ambaxxaturi 

għall-inklussivita’ 

f’pajjiżna 
E.T. Marie Louise Coleiro Preca President Emeritus 

28/9/2022 

“ 

” 
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  Fid-19 ta’ Frar 2022 – Jitħabbru riżultati tal-Kunsill Malti ghall-Arti taħt l-iskema tal-Każini. L-għaqda tagħna takwista 7088 ewro għall-arkivju ġdid. 

 Fit -8 ta’ Frar 2022 saret żjara fil-Każin mill-Ministru Jose‘ Herrera. Matul din il-laqgħa ddiskutejna d-diversi sfidi li niltaqgħu magħhom fosthom il-

kera tal-Banka tal-Lotto. 

 

Marzu 2022 

 Fl-4 ta’ Marzu 2022, l-Għaqda tagħna tiġi mogħtija għajnuna finanzjarja mill-iSkema ta’ Finanzjament għall-benesseri tal-Vittmi tad-droga – 5000 

ewro  

 Fit 8 ta Marzu, fl-okażżjoni ta’ Jum il-Mara, ġiet mogħtija tifkira lill-membri u ammiraturi nisa. 

 Fil-5 ta’ Marzu  organiżżajna Ravjulata bid-delivery għall-membri. 

 

April 2022 

 Fl-1 t’April, jiġi organiżżat Kunċert Funebru bit-tema TOQOL. Dan il-kunċert sar fil-Knisja ta’ San Franġisk u fiħ ħadu sehem diversi atturi fuq il-

kitba ta’ wieħed mill-membri tal-kumitat is-Sur Jesmond Zerafa.  Bħas-soltu ġew armati slaleb fi Pjazza Kappillan Muscat flimkien mal-Grupp 

Armar.  

 Dak in-nhar ġiet varata l-ewwel compact disc ta’ marċi funebri.  

 Fl-ewwel ġimgha t’ April u bi preparazzjoni għall-Wirja ta’ Arti ġie installat aircondition fis-Sala prinċipali. Dan sar permezz tal-għajnuna mid-

Dipartiment tax-Xogħolijiet.  

 Fit-3 t’ April, il-Banda tagħna laqgħet lill-Papa Franġisku fi Triq il-Kbira San Ġużepp.  

 Bejn it-8 t’ April u l-15 t’ April  saret l-ewwel wirja tal-Ġimgha l-Kbira bit-tema FIDWA fejn il-fuq minn 80 esebitur b’Diżabilita esebixxew it-talenti 

tagħhom.  

 It-Tnejn 12 u t-Tlieta 13 t’ April ġew orgaiżżati serati letterarji fil-każin. Għal dawn l-attivitajiet saret fjakkolata fil-Pjazza. Grazzi lis-Sur Ivan Bugeja 

talli ħa ħsieb jipprepara dak kollu neċessarju għall-fjakkoli. 

 Fil-21, saret l-ewwel sessjoni fuq “Addictions – Alcohol” mill-Aġenzija Sedqa. 

 

Mejju 2022 

 Fis-7 ta’ Mejju ġiet organiżżata Pizza by delivery għall-membri. 
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Il-kumitat xtaq li fil-Jum tas-Saħħa Mentali nibagħtu messaġġ ieħor; li l-każin 

mhuwiex biss banda, iżda jimpurtaħ. Dan in-nofs ta’ nhar kien iddedikat għall-

għarfien tas-Saħħa Mentali, bil-għajnuna tal-Floriana Mental Outreach, Floriana 

Mental Clinic u Floriana Rehabilitation Centre għaddejna informazzjoni lin-nies li 

wkoll kellhom iċ-ċans li jippruvaw il-pressjoni w iz-zokkor fid-demm.  

Grazzi wkoll lill-Sponsor uffiċċjali, Chemimart  
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Saru wkoll żewġ sessjonijiet fuq is-saħħa tal-Mara mill-Onor. Dr. 

Deo Debattista u tar-raġel mis-Sur Kevin Holmes. Dawn kienu 

b’xejn għall-pubbliku u kulħadd kien mistieden li jattendi. Tqassmu 

wkoll basktijiet b’affarijiet konnessi mas-saħħa mid-ditta 

Chemimart 
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  Bejn l-14 u 19 ta’ Mejju ġie organiżżat
  
First Aid Course fil-Każin tagħna minn Jobsplus.  

 Fl-20 ta’ Mejju - ġie ordnat l-arkivju l-ġdid mid-ditta JDS Manufacturing furniture. 

 Fis-27 ta’ Mejju tinxtara PA System ġdida grazzi għall-fondi mogħtija mir-Responsible Gaming Foundation għas-somma ta’ 2110 ewro 

 

Gunju 2022  

 Ix-xahar ta’ Ġunju kien impenjat minħabba l-preparamenti meħtieġa tal-Festa. Din is-sena kellna wkoll l-armar tal-planċier il-ġdid fejn is-Sur Alan 

Gatt għen sabiex jintrama fil-ħin u b’mod sigur. Il-planċier ried jiġi ċertifikat mill-perit u saret ukoll polza ta’ assigurazzjoni għaliħ. 

 Fid-9 ta’ Ġunju saret Session oħra fuq addictions – drogi  

 Fid-19 ta’ Ġunju, il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, għoġobhom jagħtu rikonoxximent lis-Sur Albert Spiteri għax-xogħol tiegħu għal numru ta’ snin fl-

Għaqda tagħna. 

 L-Għaqda tagħna pparteċipat fil-purċissjoni ta’ Chorpus u tal-Qalb ta’ Ġesu’ rispettivament.  

 Fit-23, orgniżżajna l-Carcade fil-bidu tan-Novena tal-Immakulata Kunċizzjoni 

 Fl-24, saret l-inawgurazzjoni tax-xogħol tal-Faċċata u repo għall-membri kollha u nies distinti.  L-Onorevoli Ministru Julia Farrugia Portelli 

inawgurat ix-xogħol ta’ tisbiħ.  

 Fil-25 sar il-”Warm up party” u ftuħ tal-Bokkin. Dak in-nhar kellna magħna t-Tikka Banda li ferrħet lil kull min kien preżenti. B’hekk tajna bidu 

għall-Festa tagħna. 

 29 ta’ Ġunju – kellna l-Banda mistiedna – L-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu, b‘marċ mat-toroq tal-Parroċċa.  

 30 ta’ Ġunju – Carbonaro & Friends ferrħu lill-membri quddiem il-każin. 

 

Lulju 2022 

 1 ta’ Lulju – Ġie nawgurat il-Planċier il-ġdid. Dak inhar ukoll ġew inawgurati l-istrumenti li ġew mixtrija permezz tal-proġett Kunċizzjoni Goes 

Ethnic.  Ġie organiżżat il-Kunċert Annwali fuq il-Planċier il-ġdid li kien iffanzjat mill-Kunsill Malti għall-Arti permezz tal-Programm Sapport 

Scheme. Dan il-proġett ħadna 4000 ewro. B’hekk nistgħu ngħidu li komplejna żidna mal-istrumenti li għandna u għalhekk inkunu nistgħu noffru 

spettaklu mużikali aħjar fil-kunċerti tagħna. ‘Il quddiem hemm il-ħsieb li l-kamra tal-kumitat tiġi aġġornata u attrezzata biex issir kamra tal-mużika 

professjonali fejn ikun jista jsir it-tagħlim tal-mużika f’ambjent addatat. Il-kunċert ta’ din is-sena fakkar ukoll il-35 sena minn meta s-Surmast John 

Ivan Borg ġie maħtur sumast Direttur tal-Banda. F’ dan il-kunċert ridna wkoll nifirħu lil Banda Leone fir-Rabat Għawdex fl-okkażżjoni tal-125 

sena anniversarju tagħhom mill-wasla tal-vara titulari ta’ Santa Marija. Peress li l-istatwa tagħna u dik ta’ Santa Marija ġew immanifatturati fl-

istess fabbrika f’ Ruma riedna li nfakkru dan l-avveniment flimkien. Għal din l-okkażżjoni ngħatat pittura bil-lapes tax-xbieha tal-patruna tagħna 
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 Marija Immakulata.  

 2 ta’ Lulju sar il-Marċ tradizzjonali u brijjuż tas-Sibt li spiċċa bil-logħob tan-nar tal-art.  

 3 ta’ Lulju filgħodu attendejna għall-Quddiesa Solenni tal-Festa u wara kellna l-Marċ tradizzjonali ta’ filgħodu li din is-sena kien maqsum fi tlett 

partijiet li jinkludu Marċ, programm bil-qegħda u wara Marċ fi Pjazza Kappillan Muscat. Filgħaxija, il-Banda tagħna akkumpanjat lill-Istatwa għażiża 

tagħna matul il-purċissjoni kollha.  

 Fl-20 ta’ Lulju l-Għaqdiet Mużikali kollha kellhom laqgħa mal-President ta’ Malta fil-Palazz ta’ Sant Anton. Aħna konna hemm ukoll.  

 Il-ġranet ta’ wara l-Festa kienu ġranet ta’ mistrieħ dan mhux qabel żarmajna l-armar u l-planċier il-ġdid. 

 Fil-31 ta’ Lulju ħarġiet l-aħbar li l-Kappillan Dun Mario Mifsud kien ser jinħatar bħala Arċipriet tal-Parroċċa tal-Imsida. 

 

Awwissu 2022 

 Fix-xahar t’ Awwissu ġie co-opted fil-Kumitat is-Sur Kurt Buttigieg. Kurt ġie mogħti l-inkarigu ta’ Integration u Marketing Officer. B’hekk komplejna 

nsaħħu l-kumitat tagħna u fl-istess ħin stajna nkomplu bl-implimentazzjoni tal-pjan operattiv tagħna.  

 Fis-26 t’ Awwissu ġie organiżżat Burger Bar quddiem il-każin.  

 Fis-26 t’ Awwissu saret Laqgħa Ġenerali straordinarja sabiex jiġi emendat l-istatut tal-Għaqda tagħna. Dan kien meħtieg sabiex l-għaqda tagħna 

jkollha aċċess għal aktar fondi. 

 Fis-27 t’ Awwissu saret quddiesa fil-Knisja tal-Patrijiet tal-Franġiskani sabiex niftakru fil-membri mejtin fosthom il-Fundatur Tony Borg.  

 Fit-28 t’ Awwissu sar Breakfast filgħodu fil-Każin tagħna.  

 29 t’ Awwissu- Jum it-Twaqqif u l-43 sena mil-bidu tal-Għaqda tagħna. Dak in-nhar saret laqgħa għaż-żgħażagħ fuq il-Banda tagħna u fuq il-

Mużika. Il-laqgħa kienet immexxija mis-Surmast Direttur il-Maġġur John I.Borg u l-għalliem tal-mużika Mro.Neville Pace. Din il-laqgħa saret 

permezz ta’ għotja ta’ 1500ewro mill-iskema Quality of Life. Iż-żgħażagħ ingħataw power bank u bibita. Wara kellna l-ewwel Ethnic Night 

iffinanzjata mill-Kunsill Reġjonali ta’ Nofsinhar u l-Aġenzija Żgħażagħ. Żewg bands Afrikani ferrħu lil kull min kien preżenti. Dak inhar kellna wkoll 

Ftira Night.  

 Jiġi varat il-proġett tal-pittura għas-saqaf tal-intrata tal-Każin. Ix-xogħol ser isir mill-Artist Kurt Friggieri. Huwa mistenni li din il-pittura ser tkun 

inawgurata fil-Festa 2023 biex b’hekk inkunu bdejna ċ-ċelebrazzjonijiet li jwassluna għall-45 sena fis-sena 2024.  

 Matul ix-xahar t’Awwissu saru diversi xogħol ta’ manutenzzjoni fil-Każin fosthom il-bejt mid-direttur is-Sur Charlie Debattista.  

Settembru 2022 
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Il-Banda tagħna ddoq flimkien mal-Banda Sant Antnin ta’ B’Kara waqt Festa 

Palazz, organiżżata mill-Uffiċċju tal-President ta’ Malta, bħala parti mil-ġbir 

ta’ Fondi għall-Community Chest Fund.  Nixtiequ nirringrazzjaw lilL-Bandisti 

tagħna li daqqew bla ħlas għal din il-kawża ġusta.  

 

Kellna sessjoni b’xejn fil-każin tagħna għaż-żgħażagħ fuq il-ħajja sesswali 

tagħhom. Din l-laqgħa saret b’kollaborazzjoni ma Generation (Change?), 

għaqda non governattiva li xogħolha hu li tiġbor żgħażagħ u jorganiżżaw 

attivitajiet diversi matul is-sena.  
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  Fit-13 ta’ Settembru saret laqgħa mal-Kappillan il-ġdid Fr.Franco Fenech. Matul din il-laqgħa fissirna l-għan tal-Għaqda tagħna u wegħdna l-

koperazzjoni tagħna. Il-kumitat, b’mod unamimu, ħatar lill-Kappillan Fr.Franco Fenech bħala Direttur Spiritwali tal-Għaqda Mużikali Immakulata 

Kunċizzjoni.  

 Fl-14 ta’ Settembru, l-għaqda tagħna tiġi mogħtija 6000 ewro sabiex tkompli x-xogħol tal-injam tal-Planċier.  

 Bejn id-29 ta’ Settembru sat-2 t’Ottubru ġiet organiżżata t-tieni wirja għall-Persuni b’Diżabilita’ bit-tema Kull-Uri.  Għal din l-attvita kellna magħna 

120 artist b’ diżabilita’ u kif ukoll mużiċisti b’diżabilita’ li animaw il-ftuħ tal-Wirja. L-attivita’ ġiet milqugħa tajjeb ħafna li saħansitra ġiet imxandra fuq 

diversi meżżi tal-midja. Għall-inawgurazzjoni kellna lill-President Emeritus l-Eċċelenza Marie Louise Coleiro Preca u kif ukoll lill-Ministru Julia 

Farrugia Portelli.  

 Fl-24 ta’ Settembru l-Banda tagħna ddoqq ġewwa Pjazza San Pawl il-Ħamun fuq stedina tal-Kunsill Lokali. Dak in-nhar saret ukoll ikla Fniek, 

quddiem il-każin. 

Ottubru 2022 

 Bdejna x-xahar t’Ottubru billi xegħlna l-faċċata tal-Każin bil-kulur roża sabiex niftakkru fil-Pink October.  

 Fl-10 ta’ Ottubru saret attivita fl-okkażżjoni tal-Mental Health Day. Din l-attivita li-saret bi sħab ma’ Chemimart u mas-servizzi tas-Saħħa Mentali 

F’Pajjiżna. Din kienet success u diversi nies kellhom l-opportunita’ li jippruvaw il-pressjoni u z-zokkor fid-demm u jsiru jafu aktar fuq is-saħħa 

mentali. 

 Permezz tal-għajnuna finanzjarja li rċevejna mill-Kunsill Lokali Ħamruniż ġew organiżżati diveri serati fil-Pjazza Kappillan Muscat bl-isem Nights in 

the Piazza.  Għal dawn is-serati kellna magħna diversi kantanti u mużiċisti. L-ewwel Nights in the Piazza saret fil-15 ta’ Ottubru u kellna magħna lil 

Christabelle u Beverley Scerri. Magħna kellna wkoll lil kantant żgħażugħ Lior Schembri. 

 Fit 22 t’ Ottubru  ħadna sehem bi stand fil-Festival taċ-Ċikkulata fil-Ħamrun.  

 Fis-27 t’ Ottubru, permezz tal-Chemimart u l-Onorevoli Dr. Deo Debattista giet organiżżata laqgħa t’informazzjoni dwar il-kanċer tas-sider.   

 Fit 28 t’ Ottubru organiżżajna Pizza Buffet quddiem il-każin.  

 Fid-29 imbagħad kellna t-tieni Nights in the Piazza fejn kellna lill-Cheryl Balzan u Katya The Violinist.  

 Fit 30 t’ Ottubru isseħibna mal-President ta’ Malta f’Festa Palazz. Hemmhekk il-banda tagħna daqqet flimkien mal-Banda San Antnin fil-Palazz 

Verdala. Grazzi lill-mużiċisti li għoġobhom jagħtu s-servizz tagħhom b’xejn għal din il-kawża ġusta.   
 

 Novembru 2022 

 Fil-5 ta’ Novembru organiżżata Nights in the piazza oħra. Din id-darba kellna lil Kantant Ħamruniz, Franklyn Calleja and Carl the pianist. 

 Fil-11 ta’ Novembru saret Sexual Health session mill-Organizzazjoni Generation (Change?). Matul is-sena kienu diversi dawk l-għaqdiet li resqu 
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 L-Għaqda tagħna kienet rappreżentata wkoll fil-Konferenza Nazzjonali li l-Għaqda Każini tal-Banda organiżżar għaż-

żgħażagħ tal-Każini tal-Banda li saret fis-26 ta’ Novembru. Kienet laqgha interessanti u li minnha ħarġu diversi punti.  

 Attendejna wkoll għall-Seminar li ġie organiżżat mill-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u l-Għaqda Każini tal-Banda.  

 L-Għaqda tagħna kienet ukoll rappreżentata fil-Quddiesa u Marċ li sau fil-Belt Valletta fl-Okkażjoni tal-Festa ta’ Sta 

Ċeċilja Patruna tal-Mużiċisti. Din l-attivita’ kienet organiżżata mill-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.  
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Grazzi għall-fondi mill-Kunsill Lokali Ħamruniż kellna l-opportunita’ li ntellgħu 

diversi serati b’artisti. Uħud minnhom saru fil-pjazza u fejn kienet ix-xita saru 

fil-Każin. Grazzi Kunsill—Grazzi Wisq Rispettabbli Sindku Chris Sammut 
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lejn l-Għaqda tagħna sabiex jorganiżżaw attivitajiet bi sħab jew inkella biex jużaw il-faċilitajiet tagħna.  

 Fis-17 ta’ Novembru saret laqgħa fuq is-saħħa tar-raġel u l-kanċer bhala parti mill-kampanja Movember. Għal din il-laqgħa ġie mistieden 

is-Sur Kevin Holmes. Grazzi lil Chemimart li kienu t’għajnuna.  

 Fil-Festa ta’ Santa Ċeċilja li ġiet iċċelebrata fid-19 ta’ Novembru attendejna għall-quddiesa fil-Kon Kattidral ta’ San Ġwann organniżżata 

mill-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda. Wara sar marċ fi Triq ir-Repubblika.   

 Xtaqna li l-festa ta’ Santa Ċeċilja tiġi mfakkra permezz t’attivita’ favur l-ambjent. Bħala parti mill-Ġimgha Ewropea għat-Tnaqqis tal-iskart 

ġew imħejjija diversi flyers bl-lingwi differenti sabiex nkunu nistgħu nwasslu l-għarfien dwar is-separazzjoni tal-iskart lill-komunita’ tal-

barrannin.  

 Fid-19 ta’ Novembru kellna attivita oħra NIGHTS IN THE PIAZZA. Din id-darba kienet mistiedna l-kantanta Amber Bondin.  

 Fit-23 ta’ Novembru, irċevejna l-aħbar li ħadna 9820 ewro sabiex mill-iskema VOPS sabiex inkunu nistgħu nkomplu nimmodernizzaw is-

Sala Prinċipali. Din ser tiġi mgħammara aħjar ħalli  tkun tista tintuża għat-tagħlim tal-Mużika. 

 Fl-24 ta’ Novembru, permezz tal-Iskema Każini Inklussivi ħadna 10,000 ewro inkunu nistgħu nagħmlu l-każin tagħna aktar aċċessibbli 

permezz ta’ rampa fissa barra l-każin. 

 Fil-25 ta’ Novembru mill-Iskema Musical Tuition for Young People in Band Clubs Skema A, irċevejna 2400 ewro sabiex titwaqqaf il-Youth 

Band u 6400 sabiex tiġi organiżżata attivita’ bejn l-Għaqdiet kollha Ħamruniżi, fil-Hamrun fil-Gimgha Mqaddsa 2023.  

 Novembru spiċċajnieħ permess ta’ Ftira and Tombla night fil-25 ta’ Novembru.  

Dicembru 2022  

 Bejn l-1 u l-4 ta’ Diċembru saret il-Wirja Nativus MARIAM. Għal din it-tielet wirja kellna 125 persuna b’diżabilita’ ġejjien minn Fondazzjoni 

Inspire, Guardian Angel School, Dar il-Kaptan, Happy Parenting (For Happier Chidren) Malta u oħrajn.  Il-ftuħ tal-wirja sar il-Ħamis 1 ta’ 

Diċembru fl-10.00am fejn għal din l-okkażjoni kellna magħna lil Onorevoli Graziella Galea, Kelliem ewlieni għall-Oppożizzjoni fuq l-

Inklużjoni u settur tal-Volontarjat.   

 Fit 3 ta’ Diċembru ġiet organiżżata l-aħħar minn sensiela ta’ NIGHTS IN THE PIAZZA. Din id-darba kien xieraq li jkollna l-Banda tagħna li 

animat lill-pubbliku preżenti f’ ambjent sabiħ quddiem il-każin tagħna.  

 Fit-8 ta’ Diċembru -Jum l-Immakulata Patruna tal-Ħamrun – saret għall-ewwel darba ċelebrazzjoni u tqegħid tal-Fjuri quddiem il-

monument tal-pjazza. Din l-attivita’ li ġiet preparat mill-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni ġabret flimkien lis-Soċjetajiet Ċivili kollha. 

Nirringrazzjaw ħafna lill-Għaqdiet kollha li ħadu sehem. Nittamaw li dan l-appuntament nibqgħu nżommuħ fis-snin li ġejjien. Għal din l-

okkażżjoni kellna lil Cherly Balzan f’Edizzjoni speċjali ta’ NIGHTS IN THE PIAZZA, u saret ukoll infjorata madwar il-funtana fil-Pjazza 

stess. Grazzi lil dawk il-persuni li ħadu ħsieb l-arrangamenti għaliha.  
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Il-Każin tagħna ttraduċa l-informazzjoni tal-Linji Gwida ta’ 

reċiklar tal-iskart b’seba’ lingwi differenti għal dawk ir-residenti 

barranin li jgħixu fil-Ħamrun, bil-għan li nispjegaw aktar kif 

għandu jiġi reċiklat l-iskart. B’hekk ukoll l-każin tagħna ta’ 

sehemu fil-qasam tal-ambjent ukoll. Grazzi tmur lis-sur Kurt 

Buttigieg - Integrational officer fi ħdan is-soċjeta’ tagħna.  

Il-Każin tagħna waqt il-Festival 

taċ-Ċikkulata fil-Ħamrun, bil-

bejgħ ta’ Ravjul moqli biċ-

ċikkulata, riċetta antika tan-

nanniet u nnovattiva għal din l-

attivita’.  

Grazzi tmur lis-sur Chris Cassar 

u d-ditta Ta’ Mananni u  

lis-sur Robert Farrugia u d-ditta 

Alfons Ltd.  
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  Wara l-din l-attivita, saret l-inawgurazzjoni tal-AED. Dan l AED ġie ffinanzjat mill-Kunsill Lokali. Il-Kumitat tal-Għaqda ħaseb sabiex jagħti aċċess 

lill-Kappillan meta jkun hemm bżonn li jintuża dan l-apparat fil-Parroċċa. Dak in-nhar ġie varat il-proġett tal-labarda tal-istandard u dik tal-arblu tal-

Bejt. Nirringrazzjaw lis-Sur Matthew Sammut li għoġbu jidħol għall-ispiża tal-labarda tal-arblu kollha. Grazzi Matthew.  

 Fil-Festa Liturġika tal-Kunċizzjoni kellna xorti li nakkumpanjaw lill-Wisq Reverendu Kappillan il-ġdid Fr. Franco fil-korteo mill-Knisja ta’ San 

Franġisk sal-Parroċċa.  Dan kien ġest mill-Għaqda tagħna lill-Kappillan. Nawguraw lil Fr. Franco u nwegħduħ l-appoġġ tagħna kollu b’risq il-festa 

għażiża tagħna. Wara, attendejna għall-quddiesa tal-Pussess konċelebrata mill-Eċċelenza Arċisqof Charles J. Scicluna  

 L-għaqda tagħna tiġi rikonoxxuta u nominata għall-żewġ Premjijiet Prestiġġuzi fil-Qasam tal-Inklużjoni f;Palliżna; wieħed mill-President ta‘ Malta u 

l-ieħor mill-Ministeru għall-Inklużżjoni u l-Volontarjat. Dan kien ta‘ unur għalina, minħabba l-fatt li konna l-unika banda f‘Pajjiżna nominata u li qed 

tiġi rikonoxxuta li taħdem għall-inkluzjoni.  

 Fil-11 ta’ Diċembru sar High Tea fil-Każin, filwaqt li fit-12 ta’ Diċembru sseħibna ma sħabna tal-Grupp Armar u l-Għaqda Dilettanti tan-Nar 

f’attivita‘ konġunta b’risq il-Festa. Il-koperazzjoni bejn l-għaqdiet hija importanti sabiex inkomplu naħdmu għal għan wieħed li hija l-Festa tagħna. 

 Fis-16 ta’ Diċembru organiżżajna bibita għall-membri ġewwa l-każin tagħna filwaqt li t-tfal kellhom ukoll party tal-Milied għalihom fit-18 ta’ 

Diċembru. Grazzi lil Grupp Armar Festa li pparteċipa billi ferraħ lit-tfal permezz tal-Father Christmas. 

 L-Aħħar attivita’ għal din is-sena ma setgħetx tonqos li tkun b’għan Soċjali. Għalhekk fit-28 ta’ Diċembru l-Banda taghna flimkien mal-Grupp Armar 

Festa morna nferrhu t-tfal morda fl-isptar Mater Dei.  Din kienet attivita sabiha ħafna u ġiet apprezzata mit-tfal, il-ġenituri u anke mit-tobba u n-

nurses fil-wards fejn morna. Grazzi lill-Kappillan illi ppromova din l-attivita’. 

 

Kif qed taraw kellna sena mimlija daqs bajda.  Dawn t’hawn fuq kienu biss uħud mill-attivitajiet uffiċċjali għax ma dawn kien hemm diversi laqgħat oħra, 

fosthom il-laqgħat tal-Kumitat, laqgħat mal-entitajiet li jorganżżaw il-Festa fosthom il-Grupp tal-Armar u l-Għaqda Dilettanti tan-Nar u kif ukoll laqgħat 

mal-Kunsill Lokali.  Sodisfatti b’dak li akkwistajna matul is-sena u nwegħdukom li l-Kumitat kollu ser ikompli jaħdem matul is-sena 2023 sabiex iwassal 

lill-Għaqda għażiża tagħna għall-anniverarsju tal-45 sena fl-2024.  

Għandna ħafna proġetti li qegħdin jiġu pjanati sabiex dan l-anniverarsju ma jintesiex iżda fuq dawn nagħtukom aktar tagħrif fil-ħarġa li jmiss f’Marzu 

2023.  

Ibqgħu segwuna fuq il-paġna ta’ facebook tagħna. Nitolbukom sabiex tagħmlu LIKE u Share mal-kuntatti tagħkom sabiex inkomplu nwasslu d-dettalji 
tal-attivitajiet li jiġu organiżżati minn żmien għal żmien u nwessgħu l-firxa ta’ reklam lejn l-Għaqda tagħna.  

Għalissa nirringrazzjakom ħafna u f’isem il-Kumitat, nawguralkom Milied Ħieni mimli hena, paċi u sliem li jaf jagħtina biss Ġesu’ Bambin. J’ Alla jkollna 

lkoll flimkien sena ġdid mimlija suċċessi u saħħa. 

Josef Spiteri  

Segretarju Ġenerali    
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Uħud mill-Proġetti li ġejjin 
Kienet ilha tinħass l-ħtieġa li jsir Standard ġdid rrakmat kif jixraq. Wara li l-Kumitat ħareġ is-sejħa għall-

għajnuna fi ftit jiem nistgħu ngħidu li diġa nġabret s-somma ta’ ‘l fuq minn €1000 għalih. Dan ser ikun 

ordnat mid-ditta George Zammit tal-Belt Valletta u ser ikun lest għall-festa 2023.  Fl-istess ħin il-kumitat 

ħass li peress li ser isir l-istandard ssir ukoll labarda ġdida għalih biex tikkumplimentaħ. Id-disinn tagħha 

sar mis-sur Josef Spiteri u ser tkun maħduma mis-sur Twanny Zammit ta’ Ħal Qormi.  L-istess disinn ser 

ikun qed iservi sabiex ssir labarda akbar għall-arblu tal-bejt tal-Każin. Is-sur Matthew Sammut offra l-

għajnuna finanzjarja tiegħu għal din tal-aħħar.  

Bi pjaċir inħabbru li l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, permezz tal-iskema 

Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklussivi  ffinanzjata mill-Ministeru għall-Inklużjoni, Volontarjat u 

Drittijiet tal-Konsumatur ġiet mogħtija somma ta' 10,000 ewro sabiex tkompli taghmel is-sede 

taghna iktar aċċessibli.  Grazzi lill-Ministru Julia Farrugia Portelli għall-din l-inizzjattiva. 

 

Bi pjaċir inħabbru l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, permezz tal-iskema VOPS 2023 ffinanzjata mill-Kunsill Malti  għas-

Settur Volontarju, għadha kemm ġiet mogħtija somma ta' 9280 ewro sabiex tkompli ssebbaħ is-Sala Prinċipali tal-Każin tagħna. 

Dan dejjem sabiex inkunu nistgħu noffru tagħlim aħjar liż-żgħażagħ tagħna.  Grazzi lill-Ministeru għall-Inklużjoni, Volontarjat u 

Drittijiet tal-Konsumatur. 
 

Bi pjaċir inħabbru li l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, permezz tal-iskema Taħriġ Mużikali taż-żgħażagħ fil-Każini tal-

Banda - SKEMA  A ffinanzjata mill-Aġenzija Żgħażagħ bil-kollaborazzjoni tal-Għaqda Każini tal-Banda, ġiet mogħtija somma ta' 

2400 ewro sabiex twaqqaf  Youth Band. Din ser tagħti l-opportunita' lill-Aljevi u Bandisti żgħażagħ tagħna juru talenti tagħhom 

permezz tal-Mużika. Grazzi lill-Onor. Keith Azzopardi Tanti .  
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Din il-Wirja hija t-tielet waħda fil-ġeneru 

tagħha, iffukata fuq persuni b’abiltajiet 

diversi. Din il-Wirja ser tkun inawgurata w 

imbierka nhar il-Ħamis l-1 ta’ Diċembru minn 

Fr Franco Fenech.  

Din il-Wirja ser ikollha ‘l fuq minn 100 esibitur 

u hija ffinanzjata mill-Freedom to Live 

Community Grant Scheme 2021 mmexxi mil-

 

Mixja ma Kristu fi Triqatna - Il-Hadd 26 ta’ Marzu  2023 
Il-kumitat għaddej b’diskussjonijiet mall-Kunsill Lokali Ħamruniż, mal-Arċipriet, l-Kappillan u l-Gwardjan tal-

Knejjes Ħamruniżi, mal-Għaqdiet Mużikali u soċjetajiet kollha fil-Ħamrun sabiex tiġi organiżżata Mixja 

reliġjuża b’animazzjoni u vestwarju mat-toroq taż-żewġ parroċċi Ħamruniżi. Din ser tkun xi ħaġa unika u 

ġdida għall-Ħamrun. Biżżejjed ngħidu li hemm il-ħsieb li ser jieħdu sehem ħames baned u ‘il fuq minn 500 

persuna. Inħeġġu lill-Pubbliku, speċjalment dak Ħamruniż sabiex jieħu sehem u ningħaqdu bħala Ħamrun 

wieħed wara Sidna Ġesu’ Kristu.  

Dan il-proġett qed ikun ko-finanzjat mill-Aġenzija Żgħażagħ taħt l-iskema B. 

Aktar dettalji ser jinħarġu fil-bidu tas-sena 2023  

It-Tielet Wirja 

b’differenza u 

b’inklużjoni attiva 
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Il-Kumitat jagħti merħba lill-Fr. Franco Fenech, is-sitt Kappillan tal-

Parroaċċa tagħna fil-każin. Kienet laqgħa kordjali ħafna, li minnha 

ħarġu diversi punti li wieħed jaħdem fuqhom għal ġid tal-Parroċċa  

Ċelebrazzjoni tal-Pusses  

Nhar it-8 ta’ Diċembru 2022 fl-4:45pm il-Banda tagħna akkumpanjat il-Korteo li telaq minn ħdejn il-knisja ta’ San Franġisk u 

għadda għal Triq Kappillan Mifsud sal-Knisja, fejn wara sellimna lill-E.T. Charles J.Scicluna Arċisqof ta’ Malta bl-innu 

pontifiċju u ċċelebrajna flimkien ma Fr Franco l-għoti tal-Mandat tiegħu bħala s-sit Kappillan.  



www.bandakuncizzjoni.org          23 

 
Festa 2022 

Inkluss iv i ta’   Innovazzjoni   
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