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Għaqda Mużikali Imperial

il-Mellieħa

Il-ħafna mingħand il-ftit
Damian Vella

Chairperson – Kummissjoni Żgħażagħ

L-isfidi li tiltaqa’ magħhom kull għaqda fi ħdan
is-soċjetà Maltija huma kbar. L-għaqdiet mużikali
huma fost dawk li qegħdin jikkumbattu mewġ għoli,
mewġ li jista’ jġib miegħu fatalitajiet t’għaqdiet li
mhumiex lesti għal dan l-imbatt. Biex tikkumbatti
dan, hemm bżonn li jkollok grupp ta’ qaddiefa
b’saħħithom u li ma jaqtgħux qalbhom. Parti vitali
għall-għaqdiet huma ż-żgħażagħ. Żgħażagħ, li aktar
kemm jgħaddi ż-żmien aktar qed jonqos l-interess
tagħhom lejn affarijiet tradizzjonali, bħalma
huma l-banda u l-każini fost l-oħrajn. B’hekk ilparteċipazzjoni fl-għaqdiet naqset b’rata mgħaġġla.
Huma ftit li għadek issib li lesti jiddedikaw ħinhom
volontarjament għall-għaqdiet mużikali.
Fl-Għaqda tagħna qegħdin grupp żgħir ta’
żgħażagħ, però bħalma dejjem ngħid, tim żgħir
b’qalb kbira. Dejjem lesti li naħdmu u nistinkaw
lejn l-istess għan: li naraw li l-Għaqda tagħna tibqa’
miexja ’il quddiem. Ninsab kburi li l-Kummissjoni
tagħna hi magħmula minn żgħażagħ li huma dejjem
ħerqana sabiex flimkien naħdmu għal din is-Soċjetà
li hi tant għal qalbna. Flimkien ma’ sħabi dejjem
naraw li kemm jista’ jkun noħolqu attivitajiet ġodda
li jgħinu jżommu l-każin attiv, filwaqt li ngħożżu
t-tradizzjonijiet li bdew dawk li kienu qabilna.
Bħala Kummissjoni Żgħażagħ organizzajna diversi
attivitajiet li dejjem ġew milqugħa tajjeb ħafna. Fost
dawn insibu għadd ta’ ikliet ġewwa l-każin stess,

il-ħarġa bid-dgħajsa lejn
il-Gżejjer ta’ San Pawl, kif
ukoll il-wirja tal-Ġimgha
l-Kbira li tellajna flimkien
għall-ewwel darba ġewwa
s-sala tal-Każin. Dan sar
apparti l-kumplament taxxogħol li jsir minn wara l-kwinti.
B’hekk nista’ nikkonferma kemm l-essenza
hija fil-kwalità mhux fil-kwantità, fejn għalkemm
it-tnejn huma importanti, ninsab grat li allavolja
l-grupp tagħna huwa wieħed żgħir, huwa magħmul
minn żgħażagħ li għandhom il-każin u l-Mellieħa
ġewwa qalbhom, u li lesti li jagħmlu minn kollox
biex jaraw il-każin miexi ’il quddiem. Għalhekk
nixtieq nieħu din l-opportunità biex filwaqt li
nħeġġeġ iktar żgħażagħ biex jiġu jingħaqdu magħna,
nirringrazzja lil sħabi tax-xogħol u d-dedikazzjoni
kollha tagħhom mingħajr limitu. Huwa ferm
importanti li ż-żgħażagħ jingħataw l-ispazju, issapport u l-għodda t-tajba biex inkomplu naħdmu,
naqdu l-irwol tagħna u nirnexxu.
Biex nikkonkludi, nixtieq nawgura l-festa
t-tajba lill-Melleħin kollha, kif ukoll lil ħutna li qed
jiċċelebraw l-istess festa.
Viva Marija Bambina u Viva l-Għaqda Mużikali
Imperial!
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