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Editorjal Anniversarju wara l-ieħor 
Għeżież qaiTejja. 

Huwa ta· unur għalina bħala kumi1at taż
żgħażagħ li qegħdin inwasslu dan il -messaġġ 

tagħna f'għcluq il -mitt sena mit-twaqqif tal
ewwel soċjetà mużikal i fi-l1114abba. u pa~s "il 
bogl10d mill -anniversarju !al-175 sena mi Il 
miġja tal-istatwa Titulari ta· Santa Marija! 

Tul dawn is-snin kol lha, ma kienx kollox 
faċli għal missirijietna' Kien hemm żmien ta' 
tlugħ u nżu l. bt1alrna ku lħadd jew kull familja 
jkollha fi l-ħ ajja tagħha! Pcro wieħed meta 
jafTaċC::ja l-i~fid i o· impenn veru.jasal biex j imxi 
kontra l-ku rrenti u hawn ikun sar is-s u ċċess ! 

Minn żmien gtial żmien , l-an tenat i tagt111a 
dejjem ħadmu , u aħna ż-żgħażagħ tal-lum 
irridu nkomplu warajhom. sabiex inkomplu 
ngħol lu u nkabbru l-Festa tant għażiża għal i na 

l-lmqabbin u gtia ll-Maltin kollha, dik tal
Pa!runa Universali Sa111a Marija ! 

Ahna t-tlettax-il żagħżugħ li nagħmlu parti 
mill-kumitat taż-i:għażagt1. qegħdin natidmu 
id f id sabiex is-sena 20 11. tkun sena otm1 

Ir-TirUL~ 
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mimlija risq u barka. ls-Sena Lal-2010 kienet 
sena verament memorabbli ghas-Soċjetà Santa 
Marija u Banda Re Ċorġ V, sena mimlija daqs 
bajda b'attivitaj iet ta' livell għo l i ħafna, bħal l 

witja un ika La Semana Santa. u l-Pasta Nighr 
and Pool Party. li komplew jikkonfermaw il
ħila ta l-membri fi ħdan is-Sezzjonijict varji 
u s-suċċessi . li qegticlin jgħollu isem din is
Soċjetà ddedikata lejn sidtna Marija. Jal la 
li f'dawn l -aħt1ar ftit xhur tas-sena 2010. 
inkomplu naħdmu biex niksbu aktar suċċessi, 
u nikkonfermaw li i.-żgħażagħ 1a· Santa Marija 
huma l-aqwa żgħażagħ lmqabbin ! Barra 
minnhckk, il -festa Titulari f"ġiet1 Santa Marija 
ta· din is-~na kienet waħda kompluta li ġi bdet 

lejn i r-raħal tagħna folol kbar ra· dilettanti ta l
festi tradizzjonali . Dawn l-ammira turi tal -fosta 
de.ijem qed jiżdiedu. Gtiax minn sena gtial ot1ra 
de.ijem qegħdin inkabbru ċ-ċe lebraajon ij iet 

tal-Għ id tal-Assunta bi spettakli kbar. uni ċi u 
nnovattivi, fkull qasam tal-festa tagħna. 

Btrnlissa. kultrndd jaf li qegħd i n fi x-xahar 
!"Ottubru , ix-xahar tar-Rużarju . Sa minn żmien 
ilu jidher b iċ-ċar li d-devoz7joni li kel lu l-poplu 
Mqabbi lejn il-Madonna tar-Ruża1ju kienet 
kbi ra. L-istmwa tal-Maclonna tar-Rużarju tkun 
esposta fil-knisja matul il-festa ad unur il
Madonna tar-Rużarju li tiġi ċċelebmta matul 
ix-xaharta ·Ottubru u toħroġ proċe~sjona lment 

matul it-toroq tar-raT1al. Għalhekk nixt iequ 
nwasslu messaġġ li ż-żgtrnżagt1 tagt111a sabiex 
jattendu. u jieħdu sehem bi ħġarhom f'daw n 
l-auivitajiet marbutin mal-festa 1ar-Ruża1j11. 

Glialhekk. nispernw li l-T1idma tagħna 

qiegħda sservi ta' ġid biex inkomplu nknbbru 
isem is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re 
ĠorġV, u isem l-Imqabba. 1 i ~peraw li din 
il -Publikazzjoni tagħna. hekk kif intgħoġbot 
minnkom il-qarrejja, ser tkompli titjieb fil
kwalirà rngħha. peress li ser inkomplu ntejbu 
l-aspetti kollha ta' din il-publikazzjoni sabiex 
nippruvaw nolqtu l-gosti ta· kult1add b'kitbiet 
li jqanqlu nteress ġenerali. 

Bord Ed.itorjali 
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Messaġġ mill-President taż-żgħażagħ 
Jeremy Mercieca 

Għeżież Żgħażagħ, Soċi u 
Partitarji, 

Huwa t.a ' unur għal ija li bħala 

l-President i l -ġdid tas-s ezzjoni 
Żgħażagħ Santa Marija sejjer 
inwassal għall-ewwel darba 
l-messaġġ tiegħi f"lt-Titular ' 

pubblikazzjoni tant mistennija 
mingħandkom il-partitarji. 

Din is-sena li għadd iet kienet 
wat1da mill-aqwa minn kull angolu, fejn 
appani li konna qed n iċċelebraw il-Festa 
Ċentinarja, kif ukoll i r-rebħ ta l-Festival tal 

Logtiob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat . bħala 
żgħażagħ tajna lii ltina u wrejna fejn vera 
huma ż-żgt1ażagħ kapaċ i li j at1dmu fl imkien 
biex itellgħu spettaklu btialrna tellajna n
Al1liar Tridu. ·Prosit Żgħażagħ! Għam i ltu 
U nur l is-Soċjctà tagħna għax urcjtu kif 
għandu jkun il-vera Briju Organiu.a1. · 
Kemm tieħu gost meta tara l-frott ta ' dak li 
tkun ilek taħdem għalih. 

Dawn huma kliem li j ikkonfermaw il
fraż i , ' Fejn hemm il -għaqda, hemm is-saħħa'. 
Huwa ta' pjaċi r għa l kull partita1j u li tara d in 
is-Sezzjon i dejjem magħquda. u m im lija 
ħeġġa, bl-gt1an ewlieni j kun mingħajr dubju 
l-fe~ta f'ġi et1 Santa Marija. li tan t hi marbuta 
maż-żgħażagT1 tagT111a. 

Għa l din is-sena, il-Kumitat taż-Żgtiażagħ 
q iegħed j ikkonsisti minn tleuax-i l persuna; 
u li għal tmienja minnhom din l-espe1jenza 
ser tkun gt1all-ewwel darba. Ghalkemm 
b ' nifs tota lment ġd id, kull membru għandu 
l -kapaċitajiet tiegħu biex fl imkien nat1dmu 
għall-festa wat1da; l-anniversarju tal- 175 
sena mi ll -miġja tal-istatwa titulari ta · Santa 
Marija. U m innhawnekk, nixtieq minn 
qalbi n irringrazzja li ll-membri tal-kum itat 
preċidenti tas-support li qed jagT1tuni f'di n 
il-kariga hekk ġdida għal ija. Perswaz, li 
l-għajnuna u l-ħidma tagħhom b'risq is-

sezzjoni żgħażagħ u din is-soċjeià 

mhux ser tonqos. 
L-Gtian ta l-K umi tat tas-

Sezzjoni Żgħażagħ, minbarra 
fl - involviment tal-Festa Titulari 
ta' Santa Marija. hu li nżommu 
ruħna mpenjati tul is-sena kollha. 
Dan kollu billi minn xahar 
għa l xahar norganizzaw divers i 
attivitajiet bħal dawk kultura li. 

sport1 v1, soċjal i u fi l a ntropiċi . Dawn 
l-att iv itaj iet minba1rn li jtuk sodisfazzjon 
kull darba li l-atti vità tkun suċċess,jġiegħluk 
tikkonferma li tilgħaj n żgħażagt1 b't1 ila kbira 
li ·1 quddiem iridu j mexxu s-soċjetà tagTrna! 

Bħala Sezzjoni Żgħażagħ. għal darb'ohra 
ser intrn llu l-element innovattiv j iggwidana u 
j kun il -pilastru fil-viżjoni gt1as-sena 2011 . 

Ta' importanza kbira wkoll gt1as
Sez7Joni Żg1iażagh kien is-sehem tagħna Al
proġett tal-estenzjoni tal-bini tal-każ in, u issa 
qegħdin nisten new bi l-ħerqa biex ikollna dak 
i l-fruħ uffiċj a l i grandjuż li talli ilna ni1;tennew. 
Dan kollu biex inkunu ni stgħu ngawdu dan 
il -Palazz fi l-pjazza ewlenija ta· raħalna . 

Minn hawn inħeġġeġ lil dawk il-partitarji 
li għadhom ma tawx il-kontribut tagt1hom 
b'mod Ananzjmj u biex jagħmlu dan. sabiex 
ilko ll nagħtu rigal denju lis-Soċjetà f' għeluq 
iċ-Ċcnti naiju mit-twaqqif tagħha. 

Nixtieq naghlaq dawn il-kelmtejn 
bill i n irri ngrazzja l il kull wiet1ed u wat1da 
m innkom tal-għajnuna u l-appoġġ li deljem 
rajtu lill-kum icat tas-sezzjon i ŻgħażagTi. 
Nħeġġeġ lil kulħadd biex tkomplu tinvolvu 
rut1kom fl-attivitajiet li norganizzaw. u 
t11 eġġu aktar nies biex j agħmlu dan. sabiex 
inkomplu nkabbru l-familja u l-isem ta' din 
l-ewwel soċjetà muzikali fl-Imqabba. 

Viva Santa Marija · Viva l-Patruna tal
Imqabba -Viva tar-T itular ' 
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• 
Is-Se :. Centina .... · 

Mario Zammit; Pro Fil-Kumitat Eżekuttiv 
u membru fil-Kummissjoni Festi Ċentinarji 

Għeżież Żgħażagħ u Paititai:ji, 

!Juwa ta' pjaċir għa l ij a li ġejt 
mistieden sabiex nikteb fuq 
dan il-ktejjeb interessanti 
ppubblikat mi~-Sezzjoni 

Żgħażagħ Santa Marija: ·Jt
Titular· . 

Hekk kif ilha biss anqas minn 
xahrejn li ghaddiet il-Festa tant għ::ri i i a 

għalina . Santa Marija, ma nistax ma 
nsemmix il -ħidma kbira li wettaqna 
bħala Kumitat Ċentrali b il -għajnuna tal
għaqd i et l -oħra kolUia fi ħdan is-Soċjelà 

tagħna sabiex reġa' kellna festa oħra 

kbira u forsi aktar speċjali , proprju fl 
okka;ijoni tas-Sena taċ-Ċencinarju. 

Nixtieq insemmi li fi l-bidu cas-<;cna 
twaqqaf grupp ġdid fis-Soċjetà tagħm1: 

il-Kummissjoni Festi Ċent inarj i 
li kel lu l-iskop li jieTrn ħs ieb iċ

ċclebranjoniji et speċja l i fis-sena l aċ

Ċenl inarju. Kummissjoni li bi pjaċir 
jiena aċċettajt li nkun nifforma parti 
minnha. L-Attivitajiet bdew b'bibita 
ghall-Ghaqdiet tar-Raħa l , fl-ewwel 1a~
Sena fi l -Każin u komplew b'divcrsi 
attivitajiet kull xahar bħalma huma 
z-z1ara lill-President tar-Repubblika 
l-E.T. Dr. George Abela fi l-Pala7.7. il-belt. 
l-attività tad-9 ta' April 1942. il-Wirja 
lenti fuq is-Soċjetà f'Ġunju , u oħrajn. 

Iżda l-ħidma ma tiqafx hawn, 
il-Kummissjoni għandha 

programm ta ' attivitaj iet 
a1tistiċi. sportivi u kulturali 
għax-xhur li ġejj in sabiex 
f'Diċembru naghlqu dawn il
Fe:>Li speċjali kif jixraq. Minn 
hawn nirringraaja l il l-membri 

kollha tal-kummissjon i tax-xogħo l li 
wettqu u li qegħdin iwettqu . 

Fejn tidħol i l-T1 idrna tal-f<.u rnitatĊentrali, 
ma nistax ma nsemrnix il -proġett 

prinċipali li huwa l-estensjoni tal -Każin , 

li ser jigi inawgura! fix-xhur li ġejjin. 

Minn hawn nixtieq nagħmel appell 
l ill-partitarji sabiex ikomplu jagħtu 

l-għajnuna tagħhom sabiex jitwettaq 
dan il -proġett u b'hekk nagħtu dan ir
riga! sabiħ li s-Soċjctà u lil uliedna. 

Qabel nagT1laq , nieħu din l-opportunità 
sabit::x nawgura l is-Se1.1Jon i Żgħa7.agħ 
ikomplu jibnu fuq i s-suċċessi li diġà 

saru. Nappella wkoll li i-Żgħażagħ 
inġeneral i sabiex ikunu att1 v1 fl
attivitajiet u dak kollu li norganizzaw 
fis-Soċjetà tagħna. Attivitajiet li 
jgħinu liz-żgħażagħ jiżviluppaw aktar 
il-karattru u l-kreatt ività tagħhom u 
b' hekk niggarantixxu futur sabit1 gt1as
Soċjctà fejn iż-Żgtrnżagħ huma l-pilastri 
tagħha. 



L-Istatwa tal-Madonna tar-Rużarju 
fl-Imqabba 

© Dun Jonathan Farrugia S.Th.L. 

Bla dubju li l-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju hi maħbuba u devota mill
lmqabbin, minkejja li m'għandhiex partiti u ma tkunx imżejna bid-deheb u 
b'ħafna fjuri bħalma jkunu l-vari l-oħra fil -ġranet tal-festi tagħhom. It-talba 
tar-Rużarju li tingħad fil-knisja qabel kull quddiesa u li għadha tingħad minn 
xi familji fid-djar żgur li tfakkar lill-Imqabbin fil-Madonna taħt dan it-titlu u 
ġġib quddiem għajnejhom din ix-xbieha għażiża. 

Minn fost il-vari tal-Imqabba, din l-istacwa hija partikolari għal żewġ raġunijiet: 
hija l-aktar statwa li ddum armata Al-knisja għax hi l-unika waħda li tintrama 
A-aħħar Ħadd ta' Settembru u tibqa' esposta għal aktar minn xahar sħ iħ sal
aħħar ta' Ottubru; u hija wkoll l-unika statwa li għad għandna fi l-knisja li 
dwarha ma nafu xejn. La nafu min ordnaha, la min ħadimha u lanqas meta 
saret. Nafu iżda xi informazzjoni dwar xi xogħol li sar fuqha u xi tiżjin li sar 
għa liha . 

Bħall-istatwa ta' Santa Marija. din hija skolpita fl -injam. Il-mant ikħal li liebsa, 
iżda , huwa tal-kartapesta, għalhekk probabbli li żdied wara, bħalma kien sar 
lil diversi stal:\vi oħra madwar Malta n-ewwel snin tas-seklu għoxrin. Il-fatt 
li hija tal-injam itina x'nifhmu li hija li statwa saret n-ewwel nofs tas-seklu 
dsatax, fi-epoka ta' meta saret l-istatwa titulari tar-raħal tagħna. Il-vara hija 
ta' stil neoklassiku, wieqfa dritta mingħajr tljiel ta' movemcnt. r i-Imqabba 
l-element serpentin-barokk li jagħti bixra movimentata fl -istatwa huwa uniku 
għall-vara titulari, għalhekk huwa nieqes f'dik tar-Ruża1ju. ll-poża hija dik 
tradizzjonali tal-Madonna tar-Rużarju: il-Madonna żżomm il-Bambin f'idha 
x-xellugija waqt li biJ-leminija qed cnewwel il-kuruna. Bħal fi statwi oħra ta' 
din it-tema. il-Madonna u l-Bambin mhumiex qed iħarsu lejn xulxin. Fil
każ tal-istatwa tal-Imqabba, il-Bambin qed iżomm kuruna wkoll. Il-pedestall 
ta ' taħt il -vara jkompli jikkumplimcnta l-istil neoklassiku tal-istatwa, fil-fatt 
hu pjuttost lixx u m'għandux ħafna skultura li tista' tistona mal-vara. Mal
faċċata għandu sgraffit in-nome di Maria b'kuruna ta' reġina u bil-ward. 

Il-bradella u l-bankun li fuqhom tkun armata din l-istatwa fil -ġimgħa tal-festa 
huma panikulari ħafna. L-istil tal-bankun huwa uniku f'Malta, fil-fatt imkien 
ma hawn ieħor bħalu . Flok ma huwa kaxxa magħluqa, bħalma s-soltu jkunu 
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l-bankuni tal-vari, dan tal-Madonna tar-Rużarju tal-Imqabba huwa kaxxa bla 
faċċati~ Il-vara tinżamm fil-għoli wieqfa fuq il-bradella li sserraħ fuq numru 
ta' kolonni u arkaturi' F' nofs il-bankun hemm statwa ta ' anġlu għarkubbtejh 
qiegħed j itlob ir-rużarju. Din kienet iżżanżnet fil-festa tal-l 953, fi żmien il
parrokat u l-prokura ta' Dun Gerald Mangion. L-artist li ddiżinjaha u ħadimha 
kien l-Imqabbi mastru Leonard Spiteri, li kien wieħed mill-ewwel mużiċisti 
mal-Orkestra Santa Marija u anke t-tieni surmast direttur tal-Banda Re Ġorġ 
V. Dan ma kienx l-uniku xogħol li għamel għall-fratellanza tar-Rużarju, għax 

fl-1966 ħadem il-bankun għas-salib u l-latern i tal-istess fratel lanza li jintużaw 
fil-festi tal-Madonna tar-Rużatju u ta ' Santa Marija. 

Jidher illi din l-istatwa ma kienux jipoġġewlha gastri bil-fjuretti madwar iJ
pedestall fuq il-bradella tagt1ha. L-ewwel darba li l-vara tidher armata bil-gastri 
u l-fjuretti huwa f'ritratt meħud meta żżanżnu l-bradella u l-bankun attwali. 
li-fjuretti li jidhru f' dar-ritratt jidhru li huma tad-drapp u meta jitqabblu ma ' 
ritratti antiki tal-vara ta' Santa Marija jidher li huma l-istess. Meta fl- l 967 
saru l-fjuretti tal-vara ta' Santa Marija li għadhom j intużaw sal-lum, dawk li 
kienu saru fi żmien dun Gerald, li kienu tal-ganutell u l-lama, imma inqas folri 
minn dawk tad-drapp, bdew j intużaw gt1all-vara tal-Madonna tar-Rużaiju . 

Dawn baqgħujintramaw madwarha sal-2004, meta mbagħad fuq inizjattiva ta' 
Karmnu Psaila , saru erba' fjuretti tal-ganutell ġodda, verament sb ieħ u li j ixirqu 
li l din l-istatwa għażiża. Huma xogħol l-Imqabbija Jacquelene Fava, swew 
Lm300 u żżanżnu fl-2005. Fil-kontij iet tal-bidu tas-seklu għoxrin insibu li 
kienu ~aru xi fjuretti, iżda mhux indikat jekk dawn sarux għall-artal jew għal l
vara. Ladarba l-vara dejjem 'wirtet' il-gastri u l-fjuretti li qabel kienu tal-vara 
titulari, dan itina x'nifhmu li l-fjuretti li jissemmew qabel kienu magħmu lin 

għall -artal , sitta għall-prima u erbgħa għas-sekonda. Kollox jindika, i żda, 

li dik il-girlanda ta' fjuri artifiċjal i li tissemma fil-kontijiet ta ' bejn 1-1909 u 
1-1912 hija l-istess waħda li tidher madwar il-vara fir-ritratti tas-snin ħamsin 
li baqgħet tintuża sa ftit tas-snin ilu sakemm saret waħda ġd ida tad-drapp fuq 
inizjattiva ta' Joe Gauci li tintrama madwar l-istatwa matul is-sena kollha. 
D in saret biex tikkumplimenta l-girlanda li saret għal kuljum għall-vara tal
lmmakulata.Matul dawn l-aħħar snin sar xi ftit xogħol ieħor fuq l-istatwa. 
Sar xi rtokk neċessarju u nduratura mill-artist lmqabbi Rosario Zammit u fi 
żmien il-parrokat ta' Dun Joe Bartolo saru ġodda s-sitt xemgħat ta ' madwarha, 
li tpittru mill-istess Zammit, li ħa ħs ieb ukoll iżejjen in-niċċa . Dan l-aħħar 

saru ġodda wkoll l-erba' lasti li fuqhom tintrefa' l-vara waqt il-purċissjoni li 
nħadmu minn Karmenu Ellul. Din is-sena tnaddaf l-istellarju tal-fidda tal
Madonna minn Frans Cutajar. 
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It-Talba ta Rużarju 
Antonella Mifsud 

lr-ruża1:ju huwa talba speċja l i 

Mibgħut lilna mis-smewwiet 
Mibgħut lilna permezz ta· Ommna Marija 
Mill-eqdem żminijiet 

Il-kuruna magt1 mtila miż-żibeġ 
Mdomrnin wara xulxin 
Kull waħda minnhom talba għa l Ommna 
Biex inkunu met1lusin 

Iz-i:i beġ żgħar f'linji ta' għaxra 
Li juru t-twemmin tagħna l-insara 

emmnu li Ommna Marija 
Dejjem tkun hemm u tieqaf rnagt111a 

F'din it-talba speċjali 
Permezz ta· Marija li twassal talbna, 
Anke li l Ġesu nitolbu 
Biex jara x ·hemm f'qalbna 

lr-rużaiju mhux biss żibeġ 
Li minn għa lina ma jfi ssru xej 
l luma talb tassew speċjali 
Kuntatt bejna u l-Mulej 

Ommna Marija tatna r-rużarju 
Biex tiggwidana fi triqatna 
U dejjem ikollna ħin biżżejjed 

Li Hi tqatta' aktar magħna 

Ngħidu anke il-·Missierna' 
Bie"< lil Alla nuru mħabbirna 
M.hix din mod speċjali. 
Biex nitolbu maħfra għal dnubietna? 

lnfaħtU11 t-Trinità Qaddisa 
Meta !-'Glorja' aħna ntennu 
Li huma ser ikunu magħna għall· etemità 
Nuru li aħna nemmnu 

Għalhekk meta ngħidu r-Ruża1ju 

Nżommu f'moħirna u niftakru 
Li dawn mhumiex biss kliem 
Iżda li ma' Alla u m' Ommna inkunu qed 

nitkellmu. 







Intervista Is-Sur Paul Gauci 

Kif tiddeskrivi tfulitek fil-ħajja tar-raħal? 
Jiena trabbejt l-Imqabba, l-ħajja fi LfuliLi ġewwa 
r-raħal kienet waħda kwieta u aktar ~empliċi minn 
tal-lum. Kont nattendi l-iskola primarja tar-raħal, u 
l-'museum' tas-subien. u għamil t xi sitt snin abbati 
fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba. Kont i nħobb 
trnfna l-festi tar-raħa l , speċjalment cli k tal-Patruna 
Titulari Santa Marija. 

X'ħajrek tersaq lejn il-każin? 
Kien fi żmien il-Kappillan Dun Willie Vella, meta jien 
kont immur biex ngħin sabiex tiġi armata l-Knisja 
għall-festa. F'clan l-istess żmien, kien hemm xi ħbieb 
tiegħi u bdejt immur il-każin magħhom . F'dawn is
snin, kien qed isir xogħol ta' restawr fuq il-Pedestalli 
tal-Appostli , u kont bdejt immur ngħinhom jiżbgħu 
l-armar. 

X'inħu s-sehem tiegħek fil-kazin? 
Qabel, flimkien mal-armar tal-knisja. kont nagħmel 
ħafna xogħol fuq l-armar tal-festa, bħal per eżempju: 
żebgħa, rtiamar, ħjata ta' pavaljuni u bandalori fost 
l -oħrajn. Il-lum il-ġurnata, flimkien ma' grupp ta' 
nies, qiegħed nieħu ħsieb sabiex tintrama u tiżżarma l-Knisja tal-Imqabba fi 
żmien il-festa, u għalhekk nibżgħu għal dak li ħallew ta' qabi lna. 

X'iġagħlek tagħti sehmek għall-festa? 
Jiena l-festa nħobbha ħafna, u għa l kemm minħabba x-xogħol ma tantx ikol li 
ħin bħal qabel, xorta niprova insib ħin biżżejjed biex nagħLi s-sehem tiegħi 
b'risq il-festa tal-Patruna Lal-Trnqabbin , Santa Marija. 

Liema l-aktar parti tal-festa li togħġbok? 
Għalkemm fil-festa kollox ħu sabiħ, kemm in-nar. kif ukoll il-baned, l-aktar 
aspett Ji jogħġobni fil-festa huwa fejn jidħo l l-armar fi 1-kn isja. kif ukoll 
l-armar ta' barra. l lum il-ġurnata sar u qed isir tlafna armar ġdid, u ta' klassi 
għolja. Minn hawnhekk nixtieq ngt1id prosit lil kull min qed jaħdem fuq dan 
ix-xogħol. 



Hemm xi festa li ma tinsa qatt? 
L-aktar festa li bqajt niftakar hija 
l-festa tal-1 986, il-mija u ħamsin 
sena tal-vara titulari . Dik is-sena, 
l-vara ta' Santa Marija ġiet indurata 
mill-ġdid mis-Sur Horis Farrugia, 
gewwa l -ħanut tiegħu, l-Imdina. 
Dik is-sena kienu saru festi speċjal i, 

kemm fil-knisja, kif ukoll dawk 
esterni. 

Kif tqabbel il-festa ta' dari mal
Festa tal-lum? 
U-Festa tal-lum saret akbar u aktar 
popolari minn ta' dari , b 'mod 
speċjali fejn jidħol nar, armar u 
l-element żaghżugt1. Il-Festa qed 
tiġi organizzata fuq livell għoli 
ħafna, u dan jixħduh il-kwantità kbira ta' Maltin u turisti li j iġu jżuru r-rahal 
tagħna fi żmien il-festa. 

X'messaġġ tagħti liż-żgħażagħ? 

Kemm ilu hemm is-Sezzjoni Żgħażagħ, il-festa ħadet spinta 'l quddiem, 
kemm fl-amar, kif ukoll fi l-briju tal-marċi, u s-sorpriżi. Jien nawguralhom 
li jkomplu jaħdmu -
flimkien, għax iż

żgħażagħ tal-lum 
huma l-irġiel t'għada. 
li-Futur tal-festa 
jinsab f' idejhom, 
u ja lla jkomplu 
jaħdmu sabiex jiksbu 
aktar suċċess i , u 
jikkonfermaw Ji 
l-Festa ta' Santa 
Marija tal-Imqabba 
hija wat1da mi Il-kbar 
ġewwa Malta. 
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Riċetta Torta tal Lewż 

Ingredjenti 

225g lewż mitħun 

50g lewż 

450g dqiq 

JOOg marġerina 

50g għasel 

250g għaġina tal-ħelu 

2 kuċċarini ' baking powder ' 

125 ml ħalib 

150 'castorsugar' 

Rol>erta Vella 

Metodu 

Għarbel id-dqiq mal- ' baking powder'. 
Ħawwadhom flimkien u fforma ħofra fin
nofs. l tfa' l-ħalib, iz-zokkor, l -għasel u 
l-marġerina mdewba. 

Ħawwad taijeb b'mgħa1fa u żid il-lewz 
mitħun sakemm tagħqad l-għaġina. 

Aħdem l-għaġina bid-dqiq għal għaxar 

minuti. 

Idlek i r-reċipjent bil-marġerina u d-dqiq, u 
ifrex l -għaġina. Poġġi t-taħlita fuqha u żejjen 
il-wiċċ bil-lewż u l-fdalijiet tal-għaġina. 

Sajjar għal 40 minuta fil-forn fuq temperatura 
ca • 180 grad. 
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Ir-Rebħ tal-Festival Nazzjonali tal
Logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat 

Jcrry Ghigo 

Wam ~-\Uċl.-ess tas-sena 2009. 'l>t!ttaklu illi Ah 
fin nar tol art spikkaw żcwġ irdieden ta' daqs 
grandjuż li kisbu t-tifħir ta· dawk preżenti, 
aħna għamilna pjan konkret biex nit:ħdu sehem 
b'suċċess hi-Festival ta l Logħob tan-Nartal-Art 
\.iekkaninat li jsir fuq il-Fo,os tal-Furjana. Meta 
dawn it-żewġ biċċiet ġibdu l-ammirazzjoni tad
dllettanti hi-festa tal-2009. L-Għaqda Nar tal
Art Santċt Marija Mqabba kkonfermat i l -kuraġġ 

illi tilħaq l-iskop ewlieni tagħha. 

Wam l festa tal-2009, aħna d-dilettanti fassalna 
pjan ta' ħidma biex kull wieħed minnha ikLIO jaf 
'('sehem irid jagħti f'din il-ħidma organizzata. 
lddcċidcjna ill i r-reddiena fforma ta· 'hexagon · 
kellu jsirilha xi tibdil fid-dbinn. u li kellha 
ti nħadem Milla b"żieda mar-reddiena ill i toħloq 
fo rom differenti f'ingranaġġ solistikat. L-idea 
ta' din l-istilla kienet maħsuba biex toħloq effett 
uniku fi spettaklu sħiħ b' korjogr:ifija mal -mużika. 

Sar pjan ~hiħ ta' x'tip ta' nar kellu jinħaraq. 

il-forom li kellhom jinħolqu u x"ħin kellom 
jinħarqu biex l-effett ikun aktar ~pettakolari. Il
Pjan ġie mirqum biex wam li tinħ araq ir-reddiena 

prinċipali bid-disinni tagħha, kellha tkompli b"numru 
ta' fintuna tal-kulur uniċ i u wara, spettaklu sinkronizzat 
bi sbruffamri. kanuni u sfafar. kollox ikkomputerizzat 
mas-sistema 'FIRE ONE". Kien hemm il-ħsieb ukoll 
għall-effett finali uniku maħluq bi dlam tal- istilla, u 
gran-final bi sbruffaturi mgħaġġlin li joħolqu forma ta' 

stilla fuq barra tar-reddiena u kanuni sinkronizzati mal
mużika. Kienet id-diska 'Vincero· ra· Frederick Kempe 
li aħna għa'l.ilna biex nat1arqu n-nar magħha. 

L-Erbgħa. 21 l 'April, 2010. tlett ij iem qabel il-festival. l' għabba l-ħadid kollu u 
l-arbli tal-ird1eden fuq żewġ trailers kbar. L-għada kmieni filgħodu nġarr ix-xogħol 



kollu mill-Imqabba lejn il-Fu1jana. L-Għaqda 
Nar ta l-Art Santa Marija Mqabba kienet l-ewwel 
għaqda li waslet fuq il-Fosos, u tul il-ġurnata tal
Ħamis. 22 t' Apri l, 20 10 sar l-armar tal-'frames ' 
ta l-irdieden. L-istess i l-Ġimgtia, 23 t' April , 
20 l 0, ilqtajna qabel is-sebħ bl -għan illi nibdew 
ix-xogħol kmieni. Wara li tgħabba x-xogħol 

kollu tan-nar fuq numru ta' vannij iet u konte· ner. 
permezz ta' skorta tal-pulizija, telaq 
Konvoj mil l-Imqabba lejn il-Furjana. 
F'dik l-għodwa, il-ħidma kienet waħda 
doppja, għaliex peress Ji t-temp kien 
bix-xita. ix-xogħol kollu tan-nar illi kien 
qiegħed jitwaħħal mal-irdiedcn ried jiġi 
mgħotti. Wara l-ħidma kolha Ji kienet saret fix
xhur ta' qabel, kellna nagħmlu sforz kbir biex 
inżommu l-moral gl1oli, u nkomplu naħdmu 

għa l dak li konna nemmnu li ħa jkun spettaklu 
kbir. Dakinhar tal-festiva l, fl-24 t' April , 20 l 0, 
l -Għaqda tan-Nar tal-Art ħadet id-deċiżjoni li 
tagħmel preżentazzjoni awdjo-viżi va, kif uko ll stand b'numru 
ta' ritratti biex setgt1et tispjega aħjar l-mekkaniżmu u l-effetti 
tal-irdieden illi kienet qed tippreżenta. Wara nofsinhar 
twaqqfu l-irdieden. u saret il-komunikazzjoni aħħarija tal
wires li kienu diretti gos-sistema 'FireOne'. L-Għaqda Tan
Nar Santa Marija ppaneċipat ma· tminn kumplessi oħra ran
nar, illi wrew kapaċ ità kbira fix-xogħo l tagħhom u ghalhekk il-kompetizzjoni kienet 
waħda qalila. Wara li sp iċċa l-festival, għamilna sforz kbir biex żarmajna l-irdieden 
tagt1na matul il- lejl kollu. fejn l-għajja bdiet tħall i l-effetti 1agħha. 

Il-Ħadd, 25 t'April, 2010. ir-rappreżentant i tal-Għaqda tan-Nar tal-Art Santa Marija 
Mqabba telqu lejn il-Kunsill Lokal i tal-Fu1jana biex jingħataw il-Verdett Finali. 
L-Għaqda tan-nar tagħna ħarget rebbieħa fi 1lett kategoriji; għall-Aħjar Prodotti, 
l-Aqwa Mekkaniżmu u għall-Oriġinalità. Dakinhar stess saru ċelebrazzjonijiet 
kbar, l-ewwel permezz ta' 'earcade' minn ħdejn l-mina ta ' Ħal-Kirkop u wara 
'gathering' ġewwa l-każi n. Nhar i l-Ħadd , 2 ta' Mejju, 2010 sar marċ tar-rebħa 

madwar it-toroq tal-lmqabba u wara 'gathcring' iehor biex inkomplu niċċelebraw 

dan is-sucċess miksub. 

L-Għaqda ian-Nar Santa Marija Mqabba hija l-ewwel għaqda f'pajjiżna li rnexxielha 
tirbaħ tlett unuri minn erba' f'dau il-festival, u wara dan is-suċċess miksub. ż,gur li 
mhux se taqta' qalbha sabiex tkompli taħdem biex tagħti spettakli kbar, lejliet il-festa 
tal-Patruna Santa Marija. 
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