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Sur President 

Din is-sena, aħna t-tfal tal-iskola primarja ta’ Ħal Luqa ddeċidejna li 

nagħmlu proġett li bih naraw u nuru kemm jinħlew karti għalxejn, 

speċjalment fi żmien il-Milied. Aħna nafu li l-karti ġejjin mis-siġar u 

meta naħlu l-karti nkunu qed neqirdu s-siġar. Is-siġar huma importanti 

ħafna għas-saħħa tal-bniedem għax huma jagħtuna arja nadifa li minna 

nieħdu n-nifs. Għalhekk jekk neqirdu s-siġar, inkunu qegħdin mhux biss 

inkerrħu l-ambjent imma wkoll inkunu qed nagħmlu ħsara kbira lis-saħħa 

tagħna. 

 

Qabel il-Milied, aħna tlabna lit-tfal kollha tal-iskola u lill-ġenituri biex 

ir-wrapping paper tar-rigali li jaqilgħu u li huma jkunu se jarmuhom, 

minflok jarmuhom iġibuhom l-iskola. Wara l-vaganzi tal-Milied, meta 

erġajna lura l-iskola, kulħadd ġab ħafna karti miegħu! Kellna karti minn 

kull tip u kulur. Innutajna mill-ewwel illi kien hemm ukoll karti kważi 

ġodda avolja aħna avżajna biex il-karti li jkunu għadhom tajbin 

jinżammu u jerġgħu jintużaw. 

 



Biex nifhmu sewwa kemm ħlejna karti, ddeċidejna li bihom niksu l-art 

tal-iskola. Bdejna l-ewwel mis-sala l-kbira tal-iskola imma din ma kinitx 

biżżejjed għall-karti kollha li kellna. Warajha ksejna wkoll s-sala ż-

żgħira imma lanqas daqshekk ma kien biżżejjed.  

 

Għalhekk ħriġna fil-kuritur, dħalna fil-gym, fil-Literacy Room u bqajna 

sejrin il-kuritur t’isfel kważi kollu sal-bieb ta’ barra! X’ħin lestejna, t-

tfal il-kbar tas-sitt sena niżlu biex jikkalkulaw l-area tal-art li ksejna 

bil-karti. Huma sabu li konna ksejna ħames mija u tnejn u għoxrin metru 

kwadru! Ġbidna wkoll video tal-attivita’ kollha u tal-art kollha li ksejna 

bil-karti ħalli nkunu nistgħu nużawh aktar ‘il quddiem għax aħna nixtiequ 

li n-nies jibdew jifhmu kemm naħlu karti għalxejn.  

 

U l-ħela tal-karti ma ssirx bir-wrapping paper biss! Issir ukoll meta 

jitqassmu ħafna kartolini għalxejn, meta jintbagħtu r-reklami u l-

magazines fid-djar, meta ma nużawx il-karti miż-żewġ naħat, u diversi 

okkażjonijiet oħra. Issir ħela wkoll bil-materjal li tibagħtu intom fid-

djar tagħna u li ħafna nies jarmuhom mingħajr lanqas biss jaraw 

x’fihom. Immaġinaw li kieku kellna nużaw dawn ukoll, kemm konna niksu 

aktar art! 



Meta lestejna, aħna għażilna l-karti li kienu għadhom tajbin biex 

nerġgħu nużawhom. Il-kumplament bgħatnihom għar-riċiklaġġ. Imma 

żgur li mhux dejjem isir hekk minn kulħadd. Għalhekk nitolbukom 

tgħinuna fil-kampanja tagħna biex ninfurmaw aktar lin-nies dwar din il-

ħela tal-karti u dwar x’ nistgħu nagħmlu biex din il-ħela ma tibqax issir. 

Imma l-aktar importanti hu li intom tagħtu eżempju min-naħa tagħkom. 

Nissuġġerixxu wkoll li bħala pajjiż inkomplu nħawlu ħafna aktar siġar 

ħalli npattu għal dawk is-siġar li qegħdin jinqerdu minħabba l-karti.  

 


