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President

‘Dalwaqt waslet il-Festa’ 
hija frażi li tibda tisma’ minn 
fomm ħafna nies hekk kif 
tkun qed toqrob il-Festa ta’ 
Marija Bambina. B’dan ikunu 

jridu jagħmlu referenza għall-preparamenti li jkunu 
għaddejjin minn ħafna żmien qabel, għal attivitajiet li 
jkunu organizzati mis-soċjetà tagħna fl-okkażjoni tal-festa. 
Ħafna huma konxji li dawn l-attivitajiet jinvolvu ħidma 
kbira minn ħafna persuni li jikkontribwixxu b’sigħat twal 
ta’ ħidma volontarja barra l-ispejjes kbar li huma meħtieġa 
biex torganizza programm ta’ attivitajiet fuq medda ta’ 
ħmistax-il ġurnata. Is-soċjetà tagħna għandha numru sabiħ 
ta’ persuni li jagħtu s-sehem volontarju tagħhom f’ħidmiet 
diversi u dan ikun apprezzat minn ħafna Melleħin billi 
jikkontribwixxu b’mod finanzjarju.

Bħala President ta’ din is-Soċjetà nħoss li l-aktar ħaġa 
importanti hija li kulħadd għandu jaħdem f’armonija waħda 
u b’għan wieħed, dak li dejjem naħdmu fl-aħjar interess 
tas-soċjetà. Diversi attivitajiet u programmi mużikali jkunu 
organizzati matul is-sena kollha u biex tlaħħaq ma’ dan 
ir-ritmu ta’ xogħol bilfors irid kollok nies dedikati li lesti 
jaħdmu f’din l-għaqda. 

Huwa tajjeb li jkun hemm taħlita ta’ ideat biex 
l-affarijiet jitjiebu, isiru aħjar jew ikunu organizzati 
attivitajiet differenti għax ħafna drabi nħossuna aktar komdi 
li nagħmlu l-istess affarijiet b’ċertu rutina.

Huwa ta’ sodisfazzjon għalija li nara l-progress li qed 
tagħmel il-banda tagħna matul is-snin. Huwa nkoraġġanti 
l-fatt li l-attendenza tal-bandisti tal-post għall-kunċerti 
li jsiru ta’ kull ġimgħa kif ukoll fis-servizzi/programm li 
tagħmel il-banda qed tkun waħda tajba. Din is-sena erba’ 
bandisti ġodda bdew idoqqu mal-banda għall-ewwel darba, 
wara snin ta’ taħriġ li huwa pprovdut mingħajr ħlas mill-
każin stess. 

Għandna numru ta’ allievi oħrajn li mexjin sew fit-
taħriġ tagħhom u jekk ikomplu f’din it-triq ma jdumux 
ma jkunu parti mill-banda wkoll. Il-kumitat ma jieqaf 
qatt jagħti l-appoġġ biex il-faċilitajiet u t-tagħlim offrut 
mill-każin ikomplu jitjiebu, u kien għalhekk li minn ftit 
xhur ’l hawn is-Sur Geoff Thomas beda jagħti taħriġ fis-
sessjoni tal-perkussjoni, flimkien mas-Sur Philip Schembri 
fis-sezzjoni tal-injam u fis-sezzjoni tal-‘brass’ is-Surmast 
Direttur Anthony Borg. 

Dan parti minn riforma li qed nagħmlu ta’ kif inwasslu 
t-tagħlim mużikali lill-istudenti tagħna b’iktar mod 

aġġornat. Geoff u martu Julie ġew joqogħdu l-Mellieħa fuq 
bażi permanenti u wkoll ingħaqdu mal-Banda Imperial.

Bħalma huwa pjaċir tiegħi li nara l-progress li qed isir 
mill-Banda, l-istess irrid ngħid għall-Kor Imperial li huwa 
mmexxi tajjeb ħafna minn Mro Shirley Heuller. Il-kor 
dejjem ta s-sehem tiegħu f’diversi attivitajiet kemm ġewwa 
l-Mellieħa u anke madwar Malta u dejjem ħareġ bl-unuri. 
Il-kor jagħti kunċerti waħdu u f’okkażjonijiet oħra flimkien 
mal-banda. Il-kor ukoll qed ikompli jikber b’membri ġodda 
u naħseb id-dedikazzjoni tal-membri li jiffurmaw parti 
mill-kor hija fattur importanti għall-progress u livell għoli 
ta’ kunċerti li dejjem offra l-Kor Imperial.

Fid-9 ta’ Marzu 2013 saru l-Elezzjonijiet Ġenerali 
u dawk Lokali. Għan-nom tas-Soċjetà nixtieq inwassal 
l-awguri tiegħi lid-deputati kollha li kienu eletti fil-parlament 
fuq it-tnax-il distrett li tagħmel parti minnu l-Mellieħa, 
b’mod speċjali lill-Ministri l-Onor. Evarist Bartolo u 
l-Onor. Michael Farrugia fil-kariga ġdida tagħhom. Nifraħ 
lil Dr Anġlu Farrugia li kien maħtur Speaker fil-Kamra tad-
Deputati. 

L-awguri tagħna jmur lejn il-Kunsill il-Ġdid. Nifraħ 
lis-Sindku s-Sur John Buttigieg u l-Kunsilliera kollha 
eletti. L-Għaqda Mużikali Imperial bħalma dejjem sar fil-
passat ser taħdem id f’id mal-Kunsill għall-ġid komuni tal-
Mellieħa. Tajjeb li nirringrazzja lis-Sindku u l-Kunsilliera li 
servew fil-Kunsill Lokali preċedent għall-ħidma tagħhom u 
hawn nixtieq nawgura lill-Onor. Robert Cutajar ex-Sindku 
li issa kien elett bħala Membru Parlamentari.

Nagħlaq dan il-messaġġ billi nsellem il-memorja tas-
Sur Kristinu Borg, bandist mal-banda tagħna kif ukoll 
tas-Sur Charles Hiher, membru li serva fil-kariga ta’ Viċi 
President għal numru ta’ snin, li ħallewna matul din is-
sena. Niftakru wkoll f’ħafna ħbieb oħrajn li ħallewna matul 
din is-sena u niftakru fihom fit-talb tagħna. Ħajr speċjali 
jmur lejn sħabi tal-Kumitat Direttivi, Kumitat Nisa, Grupp 
taż-Żgħażagħ, Surmast Direttur, Għalliema tal-Allievi, 
Direttriċi tal-Kor, sħabi bandisti u membri tal-Kor għall-
ħidma kbira tagħkom, lin-nisa u l-irġiel tagħna għall-
appoġġ u l-paċenzja tagħhom, lill-membri u benefatturi 
tal-appoġġ tagħhom. Jalla flimkien bħala familja waħda 
nkomplu naħdmu ħalli dejjem inkabbru u mmexxu ’l 
quddiem l-għaqda tant għażiża għalina, l-Għaqda Mużikali 
Imperial.

Nawgura l-Festa ta’ Marija Bambina lil kulħadd b’mod 
speċjali lil dawk kollha li minħabba raġuni jew oħra ma 
jistgħux jiċċelebraw il-festa fiżikament magħna.




