
John Buttigieg
Sindku

Il-Festa tal-Vitorja reġgħet magħna u din is-sena 
wkoll, kif inhu xieraq, erġajt ġejt mistieden biex 
bħala Sindku tal-Mellieħa nikteb f’dan il-ktejjeb li 
l-Għaqda Mużikali Imperial tippubblika f’dawn il-
jiem tal-festa.

Flimkien ma’ sħabi l-Kunsillieri nagħmlu ħilitna 
biex noħorġu l-aħjar tas-Soċjetajiet u l-Għaqdiet 
li jiffurmaw il-komunità tagħna fil-Mellieħa. 
Matul is-sena kelli diversi okkażjonijiet niltaqa’ 
u niddiskuti mal-amministrazzjoni tal-Għaqda 
Mużikali Imperial, waqt id-diversi atttivitajiet li 
l-Għaqda torganizza matul is-sena, biex flimkien 
naraw kif nistgħu naħdmu aħjar, biex it-tixrid tal-
kultura u l-mużika jkompli jikber fir-raħal tagħna. 
Huwa obbligu tiegħi u ta’ sħabi li ngħidu grazzi 
f’isem il-poplu Mellieħi, lil dawk kollha li b’xi 
mod jew ieħor taw jew qegħdin jagħtu l-kontribut 
tagħhom fil-qasam li huma jirrappreżentaw b’risq 
il-Mellieħa. Il-membri ta’ din il-Għaqda Mużikali 
wkoll qegħdin jaqdu funzjoni importanti f’dan ir-
rigward, bil-valur tal-volontarjat ikun wieħed mill-
ingredjenti ewlenin fil-ħidma tagħhom. 

Din il-ħidma, flimkien ma’ dik ta’ dawk kollha li 
jaħdmu f’dan il-qasam għandu jibqa’ jsib l-appoġġ 
tagħna lkoll, għax verament qegħdin ikomplu 
jikkontribwixxu fil-qasam kulturali, mużikali 
u soċjali tar-raħal tagħna; kontribut li sawru 
l-Mellieħa bil-karatteristiċi li hija mogħnija bihom 
illum, u allura huwa importanti li kulħadd jagħmel 
il-parti tiegħu biex dak li nkiseb tul is-snin ma 
jintilifx. Filwaqt li dawn il-jiem tal-festa jressquna 
aktar viċin dan l-aspett, għandna nibqgħu npoġġu 
dan il-ħsieb fuq quddiem tal-aġenda tagħna tul is-
sena kollha. Kien b’dan il-ħsieb li l-ewwel darba 

li ġejt elett bħala Sindku fl-
2002, stinkajt u flimkien ma’ 
sħabi rajna li bejn il-Kunsill 
Lokali tal-Mellieħa u t-tliet 
għaqdiet mużikali Melleħin jiġi ffirmat ftehim ta’ 
koperazzjoni kulturali u mużikali, ftehim li baqa’ jiġi 
mġedded tul dawn l-aħħar snin, u li bih l-għaqdiet 
mużikali qegħdin jiġu mgħejjuna b’mod finanzjarju 
biex jorganizzaw u jieħdu sehem fl-attivitajiet li 
jorganizza l-Kunsill Lokali, ewlenin fosthom il-
Festival tal-Mużika, Iljieli Melleħin u l-Ħuġġieġa 
ta’ San Ġwann.

Il-Festa tal-Bambina hija wkoll okkażjoni 
fejn niltaqgħu ma’ ħafna emigranti Melleħin, li 
jiddeċiedu li matul dawn il-ġimgħat jiġu jżuruna. 
Dawn ukoll jiffurmaw parti mill-komunità 
Melleħija, għax minkejja li dawn jgħixu mili ’l 
bogħod minn xtutna, huwa fatt li huma qatt ma 
ċaħdu raħal twelidhom u qatt ma ddejqu li jibqgħu 
jissejħu Melleħin u fuq kollox Maltin. Lil dawn irrid 
ngħidilhom grazzi mill-qalb tal-appoġġ u s-sostenn 
li huma jagħtu lill-għaqdiet tagħna Melleħin. Ħafna 
mill-opri li nsibu fil-każini tagħna Melleħin huma 
xhieda ta’ kemm dawn l-emigranti verament iħobbu 
l-għaqdiet tagħna, minkejja li jinsabu ’l bogħod 
minna. Hawnhekk ma rridx ninsa nsemmi wkoll 
benefatturi oħrajn li kontinwament jagħtu l-appoġġ 
tagħhom lis-soċjetajiet u l-għaqdiet tagħna.

Nagħlaq dan il-messaġġ billi f’isem sħabi 
l-Kunsillieri u l-istaff tal-Kunsill Lokali nawgura 
l-festa t-tajba lill-President tal-Għaqda Mużikali 
Imperial, is-Sur Josef Borg, lill-Kumitat 
Amministrattiv u lil dawk kollha li jiffurmaw parti 
mill-Għaqda Mużikali Imperial.
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