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E-mail: danielfarrugia08@gmail.com
Prop. Daniel Farrugia

FREE Delivery
Opening Hours:

Monday to Friday:
7.00 a.m. - 7.00 p.m.
Saturday:
7.00 a.m. - 1.00 p.m.

• Electrical Fittings

• Plumbing Fittings

• Drain Pipes and Fittings

• Cement

• Tile Adhesive and Grouting

• Membrane

• Plastering materials

• Geysers

• Plastic and Fibre Tanks

• LED Bulbs

• Range of Power and Hand Tools
• Crystallite and Stainless Steel Sinks and Mixers
• Various types of Ladders
• Energy Saver Lamps (SPECIAL OFFER)
• Key Cutting including Security Keys
• Safety  Wear and Safety Shoes
• Outdoor and indoor Paint

8,
Church Square,
L-Imqabba
Tel: 79050724

Grills
Snacks
Pizza
House Specialities

Opening Hours:
Monday to Thursday
6.00pm till 11.00pm
Weekends from
6.00pm till late
& Sunday from
5.00pm till late

1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
Editorjal

Iż-Żgħażagħ ta’ Santa Marija
dejjem fil-Quċċata
Jeremy Mercieca – Editur

Kważi għaddiet sena amministrattiva oħra bħal leqqa ta’ berqa, u ż-żmien ma jistenna
lil ħadd. L-istess għaddew l-20 sena l-oħra mill-ewwel ġurnata li twaqqfet sezzjoni oħra
fis-Soċjetà tagħna, is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, proprju nhar il-15 ta’ Diċembru,
1993.
Jekk ikollna mmorru lura dawn is-snin, nindunaw kemm il-festi nbidlu fil-mod kif saru
jiġu organizzati. Qabel kien isir kollox fuq skala iżgħar, iżda llum lkoll nafu kemm dawn
kibru f’kull aspett. L-organizzazzjoni ta’ dawn il-festi tirrikjedi ħafna aktar nies, aktar
ħsieb u fuq kollox, ħafna aktar spejjeż. Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija kienet issezzjoni fi ħdan is-Soċjetà tagħna li tat imbuttatura kemxejn kbira sabiex il-festa f’ġieħ
il-Patruna Santa Marija tiġi meqjusa fost l-aqwa f’pajjiżna.
Iż-żgħażagħ tagħna, b’mod speċjali dawk preżenti għandhom il-Potenzjal, għandhom
l-għodda u għandhom il-kapaċità biex ikomplu jtejbu l-kwalità tal-festi tradizzjonali
Maltin. Però, dawn iż-żgħażagħ iridu jsibu l-ispazju sabiex ikunu jistgħu japprofondixxu
t-talenti tagħhom u juruhom mal-bqija tal-pajjiż. M’hemmx dubju li l-festa ta’
Santa Marija hija fost l-ikbar li għandha l-Knisja Kattolika. Kienu għaqlin biżżejjed
missirijietna li għażlu lil Marija bħala l-Patruna tal-Parroċċa tagħna. Għalhekk iżżgħażagħ tal-lum għandhom ikomplu jaħdmu fuq dak li ħadmu għalih missirijietna
sabiex ikomplu jkabbru t-twemmin tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħidma b’risq
il-festa tal-Assunta.
Bil-kollaborazzjoni taż-żgħażagħ flimkien mal-bqija tal-kumitati u l-partitarji, irnexxielna
niksbu suċċessi kbar kemm nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali bħalma huma:
Les Etoiles d’Or du Jumelage fl-1998 – Ġemellaġġ bejn il-banda tas-Soċjetà tagħna u dik
ta’ Santa Vittoria in Matenano, l-Ewwel Premju fil-Festival Internazzjonali tal-logħob
tan-Nar ta’ Malta li sar ġewwa l-Port il-Kbir fl-2006, l-Ewwel Premju fil-Kompetizzjoni
tal-Presepji Ħajjin fl-2006, l-Ewwel Premju fil-kampjonat Mondjali tan-Nar Caput Lucis
ġewwa Ruma fl-2007, l-Ewwel Premju fil-Festival Nazzjonali tal-logħob tan-Nar talArt ġewwa l-Furjana fl-2010, ir-Rebh tal-Premju tal-Artiġġjanat fl-Arti u l-Innovazzjoni
permezz tal-Gwarniċun Mekkanizzat fl-2012, l-Ewwel Premju fil-Kompetizzjoni talPresepji Ħajjin fl-2012 u r-Rekord tal-Akbar Presepju Ħaj Nazzjonali fl-2013. Dawn
kollha huma Unuri Uniċi li l-membri tas-Soċjetà tagħna għandhom l-unur jgħidu li
kisbu.
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Beauty Treatments:
Opening Hours:
Monday
Closed

Tuesday,
Wednesday & Friday
9.00 – 12.00
15.30 – 18.00

Thursday
15.30 – 18.00

Saturday
9.00 – 18.00

• Qualified Staff
• Friendly Atmosphere
• Hair Care Products
& Cosmetics
• Gift vouchers available

Facials
Eyebrow Shaping
Eyebrow
& Eyelash Tinting
Waxing
Electrolysis
Manicures
Makeup for all
occasions
Pedicures
Nail Extensions
Nail Art
Nutrition Advice
Slimming
Treatments

Triq it-Tempesta,
Qrendi
Tel: 21649407, 21685081
Mob: 99840556

Hairdressing:

Cuts
Blow drys
Treatments
Real Hair Extensions
Lights
Perms
Straightening
Colouring
Upstyles
Braiding

Holistic Therapy:

Aroma Massage
Swedish Massage
Hot/Cold Stone Therapy
Indian Head Massage
Legs, Hands and Foot Body points
Anti-stretchmark Massage

Come in for your time out!

opening hours
Mondays Closed
Tuesdays - Fridays:
9:00am - 1.30pm
5:00pm till late
Saturdays:
9:00am - 1.30pm
4:00pm till late
Sundays:
4:00pm till late

Free
Delivery
Deelan Sacco
Dee’s
Pizzeria
& Take-Away

Tel: 21680200

•

Mob: 79680200

17, Triq Dun ÌuΩepp Zammit, iΩ-Ûurrieq
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Iż-żgħażagħ, jekk ma kinux il-moħħ wara xi unur partikolari, dejjem kienu hemmhekk
biex jagħtu l-għajnuna kontinwa tagħhom, għaliex kif jgħid il-qawl Malti, ‘…fejn
hemm l-għaqda, hemm is-saħħa…’ L-isbaħ ħaġa wara r-rebħ ta’ dawn l-unuri kollha hija
l-atmosfera ta’ għaqda bejnietna, ħaġa li tidher fostna matul is-sena kollha iżda b’mod
speċjali fil-festa ddedikata lil Marija mtellgħa s-sema’.
F’din l-edizzjoni speċjali tal-Ktejjeb ‘It-Titular’, proprju fl-20 anniversarju mit-twaqqif
tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, wieħed ser jiltaqa’ mal-ħidma li saret mill-istess
żgħażagħ f’kull ambitu tal-festa tul dawn l-aħħar għoxrin sena.
Illum is-Sezzjonijiet taż-żgħażagħ, inkluż dik tas-Soċjetà tagħna, inqisuhom bħala grupp
ta’ tagħlim fl-ibliet u l-irħula tagħna. Għalkemm il-volontarjat qed jonqos u l-ħin fil-ħajja
tal-lum sar limitat, għadek tara żgħażagħ determinati jaħdmu bla waqfien mhux biss
f’dik il-ġimgħa tal-festa iżda matul is-sena kollha. Biex taħdem għall-festa tradizzjonali
Maltija bilfors trid tkun professjonali fix-xogħol tiegħek, u qed naraw ir-riżultat ta’ dan
ix-xogħol fl-Armar tat-toroq, fil-programmi tal-banda, fil-manifattura tal-piroteknika, u
fuq kollox f’xi innovazzjoni taż-żgħażagħ.
Ir-ringrazzjamenti tiegħi jmorru lill-membri kollha tal-kumitat li ħadmu fuq din ilpubblikazzjoni, lil kull min b’xi mod jew ieħor għen f’dan il-ktieb b’mod speċjali
l-artikolisti kollha u dawk li għoġobhom jgħinuna b’mod finanzjarju. Żgur li kull
Imqabbi għandu jgħożż dan il-ktieb fil-librerija tiegħu.
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1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
Messaġġ mill-President ta’ Malta

“Il-Festa ta’ Santa Marija hija parti
essenzjali mill-kultura Maltija”
E.T. Dott George Abela

Il-kult Marjan f’Malta għandu storja li bdiet sekli ilu.
Il-Poplu Malti minn dejjem fisser il-qima tiegħu lejn
Marija permezz tad-devozzjoni kbira tiegħu u permezz
ta’ ħafna knejjes u kappelli ddedikati lejha u mxerrdin
mal-pajjiż kollu. Ir-raħal sabiħ u storiku tal-Imqabba
jista’ jiftaħar li huwa wieħed fejn il-festa ta’ Santa
Marija hija ċċelebrata kif imiss skont it-tradizzjoni
Maltija kif żviluppat maż-żminijiet bil-purċissjoni bi
statwa ferm artistika, bid-daqq tal-marċi mill-banda,
bil-logħob tan-nar uniku u bil-briju kif jafu jagħmlu
biss il-Maltin.
Iċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta’ Santa Marija fl-Imqabba hija assoċjata mas-Soċjetà ta’ Santa
Marija u l-King George V Band Club li twaqqfu aktar minn seklu ilu, fl-1910. Din is-soċjetà
ħabrieka hija waħda mill-aktar magħrufa fil-Gżejjer Maltin u kisbet għadd ta’ unuri kemm
Malta u kemm barra minn xtutna. Saħansitra, fl-2006, il-Fabbrika tan-Nar ta’ Santa Marija
tal-Imqabba rebħet l-ewwel premju fil-Malta International Fireworks Festival li kien ġie
organizzat mill-Ministeru tal-Kultura u t-Turiżmu flimkien mal-Awtorità għat-Turiżmu ta’
Malta u l-Assoċjazzjoni Piroteknika Maltija għall-ewwel darba. Sena wara, irċeviet il-premju
Caput Lucis fl-International Aerial Fireworks Championship. Fl-2010 rebħet il-festival tannar tal-art li sar fuq il-fosos tal-Furjana. Premjijiet mistħoqqa li jixhdu s-sena u l-ħila talpirotekniċi tas-Soċjetà Santa Marija.
Is-Soċjetà ta’ Santa Marija u l-King George V Band Club tħares ’il quddiem sabiex il-festa
ta’ Santa Marija tibqa’ tiġi ċċelebrata f’ġieħ il-Madonna u għall-gost tal-poplu tal-Imqabba
u tal-gżejjer Maltin kollha kemm huma. Dan jidher ċar mill-fatt li ż-żgħażagħ jiġu mrawmin
minn kmieni fl-ambitu tal-festa u b’dan il-għan fl-1993, twaqqfet it-taqsima taż-żgħażagħ fi
ħdan l-istess soċjetà. Il-membri żgħażagħ jagħtu sehemhom permezz tal-attivitajiet oriġinali
u kreattivi li jafu joħolqu bl-entużjażmu tagħhom. Din is-sena, għalhekk jaħbat l-għoxrin
anniversarju mit-twaqqif ta’ din it-taqsima li tagħmel ħidma siewja u bla heda sabiex jinżamm
kuntatt maż-żgħażagħ fil-komunità tal-Imqabba.
Huwa l-pjaċir tiegħi li nibgħat messaġġ ta’ awguri sbieħ u ta’ inkoraġġiment għall-ġejjieni
liż-żgħażagħ membri kollha tas-Sezzjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjetà ta’ Santa Marija
permezz ta’ din il-ħarġa speċjali tal-pubblikazzjoni ‘It-Titular’.
Jiena nawgura minn qalbi aktar ħidma liż-żgħażagħ f’ġieħ il-festa ta’ Santa Marija talImqabba u nfisser ix-xewqat tiegħi ta’ saħħa, ġid u hena lill-Imqabbin kollha.
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Kylie’s Cafè

Cafeteria and Snack Bar

Blue Grotto Avenue,
IΩ-Ûurrieq
Opening Hours:
Mon-Sun: 08:00am – 23:00pm
Specialities: Breakfast, Lunch,
Dinner, Coffee and Drinks
Take-away also available
Owner: Rodrick Grima
Tel: 21640074
Mob: 79842406

Discount Detergent Shop
Triq Filippu Farrugia, IΩ-Ûurrieq
(Ódejn il-Museum tal-Bniet)

Tel: 2164 7070
G˙al Offerti u SorpriΩi mill-A˙jar
• Punti Doppji • Free Deliveries • Prodotti b’Xejn
• Bonus Card • L-Or˙os u l-A˙jar Prezzijiet
Magic Clean… The Heart of Magic Prices

1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
Messaġġ mill-President tas-Sezzjoni Żgħażagħ

“Għoxrin Sena ta’ Storja, li bil-fatti
għamlu lis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija fortizza ta’ Suċċessi fl-Imqabba”
Jeremy Mercieca

Għeżież Żgħażagħ, Soċi u Partitarji,
Huwa ta’ Unur għalija li bħala l-President attwali tal-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija qiegħed nikteb dawn il-Kelmtejn qosra f’edizzjoni speċjali tar-rivista ‘ItTitular’, proprju fuq l-għatba tal-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet fl-għoxrin anniversarju mittwaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija. Mingħajr dubju, iż-żgħażagħ min-natura
tagħhom jagħmlu ħoss kull fejn ikunu. Ħafna drabi jkun hemm min jaħseb li ż-żgħażagħ
huma strument qawwi ta’ sfruttament. Dan m’għandux ikun għax parti kbira miżżgħażagħ għandhom valuri tajbin. Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija hija konferma ta’
dan. It-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ kien pass utli għas-soċjetà tagħna. Illum nistgħu
ngħidu li b’serjetà, b’għaqal u b’viżjoni ċara, is-Sezzjoni tagħna hija pedina importanti
ħafna, u hija l-akbar protagonista matul is-sena kollha.
Matul dawn l-għoxrin sena li għaddew mit-twaqqif tal-aqwa sezzjoni żgħażagħ flImqabba, din is-Sezzjoni tat kontribut siewi lis-Soċjetà u fuq kollox lill-Festa Titulari
ta’ Santa Marija, il-Patruna tagħna l-Imqabbin. Ta’ min ifaħħar lil din is-sezzjoni, li ta’
kull sena tagħti prova ċara ta’ kif jiġu organizzati attivitajiet ta’ livell għoli f’ambjent
paċifiku u nisrani. F’dawn is-snin kollha li għaddew, is-Sezzjoni Żgħażagħ ħarġet
b’ħafna ideat innovattivi f’kull rigward f’dak li għandu x’jaqsam mal-Imqabba u
l-Imqabbin.
L-Iskop ewlieni sa mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ fil-każin kien ibbażat fuq tliet
fatturi: li nżommu l-attività fost iż-żgħażagħ għaddejja, li norganizzaw attivitajiet kemm
jista jkun oriġinali u li nkunu ta’ għajnuna f’kull aspett. Fil-fatt, din is-Sezzjoni twaqqfet
sabiex mingħajr pompi żejda tinżamm l-attività żagħżugħa fil-każin dejjem ħajja u
nżiduha kemm jista’ jkun, u b’hekk ikun hemm atmosfera dejjem ferriħija b’qalb
li tħabbat għall-Patruna tagħna. Tajjeb ngħidu li l-membri tal-kumitat huma dejjem
attenti għal suġġerimenti li kull membru jista’ jgħaddi. Kull idea tiġi studjata u milqugħa.
Nisperaw li l-ħeġġa li teżisti fost il-membri ma tmut qatt, anzi tkompli tikber. L-ideat u
l-ħsibijiet li jpoġġu ż-żgħażagħ ġewwa s-soċjetà tagħna jiġu meħuda bis-serjetà, aktar u
aktar meta tqis li fl-eżistenza tagħna saru affarijiet li mhux biss għamlu unur lis-soċjetà,
iżda anke lil raħalna.
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Meta nsemmu l-Kelma Briju, ma tistax ma ssemmix lis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
tal-Imqabba. Dan minħabba l-fatt li għalkemm raħalna huwa wieħed żgħir, il-livell ta’
briju li jintlaħaq fil-marċi tagħna huwa wieħed impekkabbli. Meta nsemmu l-kelma
innovazzjoni, wieħed malajr iġib quddiemu l-Marċ Grandjuż tal-Aħħar Tridu, is-Sorpriżi
Oriġinali li ħarġu matul is-snin, u fuq kollox il-partitarji uniċi, membri fi ħdan is-Soċjetà
li dejjem ħadmu sabiex jiġbdu lejn raħalna l-akbar folol f’festa tipika Maltija.
Bl-appoġġ sħiħ li lkoll flimkien nagħtu, dejjem konna minn ta’ quddiem biex bil-ħeġġa
u d-determinazzjoni tagħna ngħinu fejn ikun hemm bżonn. Dan nistgħu narawh blammont sabiħ ta’ żgħażagħ li għandna fil-festa tagħna; iż-żgħażagħ jgħinu fl-Armar li
għal dawn l-aħħar snin ilhom jimlew ir-raħal b’xogħol ta’ injam u drapp fin, iż-żgħażagħ
fin-nar fejn dejjem kienu minn ta’ quddiem sabiex jagħmlu ġieħ lis-soċjetà u fuq kollox
iż-żgħażagħ fil-banda.
Mhux ser noqgħod nidħol fid-dettall dwar l-attivitajiet li ġew organizzati, imma jekk
inħarsu x’għamlet is-Sezzjoni Żgħażagħ naraw li l-attivitajiet ma naqsu qatt iżda dejjem
komplejna u żidna fuq is-snin li għaddew. Ta’ min jgħid li kull attività li tellajna mhux
biss kienet ta’ livell għoli iżda kienet oriġinali għall-aħħar, fejn l-element żagħżugħ,
mimli entużjazmu u ħeġġa, dejjem iddomina. Wieħed ma jistax ma jsemmix l-attività
Nazzjonali li l-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ organizza ftit tax-xhur ilu, proprju fi
żmien il-Milied tal-2012, attività li ġibdet lejn raħalna numru sabiħ ta’ Maltin u turisti.
Din l-attività waslet għall-kisba ta’ żewġ unuri oħra għas-socjetà tagħna, l-ewwel post filKompetizzjoni tal-Presepji Ħajjin organizzata mill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura,
u Rekord Nazzjonali tal-akbar Presepju Ħaj f’ Malta minn ‘The Malta Records’. X’Unur,
bla dubju l-aqwa żgħażagħ fl-imqabba.

Il-President tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija flimkien mal-Mara tal-Prim Ministru, is-Sinjura Michelle Muscat u
t-tfal tagħhom, Etoiles u Soleil, fil-ftuħ tas-Seba’ Edizzjoni tal-wirja ‘La Semana Santa’ f’Marzu tal-2013.
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Dawn l-għoxrin sena li għaddew juru li l-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
huma attivi ferm li matul is-sena sħiħa jaħdmu b’mod serju u effettiv sabiex jagħtu ġieh
lill-Patruna Titulari Santa Marija. Il-Kritika li ħaddieħor jagħti fid-direzzjoni tagħna, u
t-tfixkil li kontinwament insibu juri biċ-ċar id-disprament u d-diqa li ħaddieħor għandu
meta joħroġ il-prodott finali li ż-żgħażagħ tagħna jkunu ħadmu fuqu, u jkompli jkabbar
u jsaħħaħ il-punt li s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija hija fortizza ta’ Suċċessi għażżgħażagħ Imqabbin.
Minn hawnhekk, f’isem sħabi tal-kumitat nixtieq nirringrazzja lil kull min, xi darba
jew oħra, kien membru fil-Kumitat taż-żgħażagħ sabiex taħt it-tmexxija ta’ diversi
presidenti dejjem tellajna attivitajiet oriġinali u spettakli uniċi ta’ briju li definittivament
huwa mera għall-ġirien tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kumitat Eżekuttivi,
kemm dawk passati, kif ukoll dak preżenti li wrew fiduċja fija u fi sħabi matul is-snin
kollha speċjalment din is-sena, lill-Għaqda tan-Nar li dejjem ħadmu id f’id magħna u
taw l-għajnuna tagħhom kull meta kien hemm bżonn, lill-Għaqda tal-Armar li permezz
tal-membri tagħha dejjem għaddejja biex issebbaħ l-ilbies tal-festa tagħna, u lill-Għaqda
tan-Nisa li bħala familja waħda naħdmu biex inkabbru l-isem tagħna mal-Maltin u maddinja kollha.
Kull bidu għandu t-tmiem tiegħu. Fl-aħħar ma rridx ninsa lis-Segretarja Jessica
Farrugia, lill-Kaxxier Joseph Briffa u l-bqija ta’ sħabi l-membri tal-kumitat tal-ħidma u
s-sagrifiċċji li lkoll qed nagħmlu, u fuq kollox, liż-żgħażagħ kollha li jagħtu xi kontribut
kull meta niġu bżonnhom. Ftakru li fi żmien qasir ser naħsdu l-frott ta’ dak kollu li bnejna
f’din l-aħħar sena. Ejjew flimkien inkomplu nkabbru isem din L-AQWA SEZZJONI
ŻGĦAŻAGĦ FL-IMQABBA u l-akbar festa ġewwa l-Imqabba ddedikata lill-Patruna
Universali Santa Marija.
Viva Santa Marija.

Is-Sur Jeremy Mercieca, President tas-Sezzjoni Żgħażagħ mal-Prim Ministru ta’ Malta ta’ dak iż-żmien,
Dr. Lawrence Gonzi, fil-ftuħ tar-raba’ edizzjoni tal-Presepju Ħaj, f’Diċembru tal-2012.
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Messaġġ mis-Segretarja ta-Sezzjoni Żgħażagħ

“Iż-Żgħażagħ Titulari dejjem jeskalaw
fl-Oriġinalità u l-Innovazzjoni tagħhom”
Jessica Farrugia

Għeżież Żgħażagħ, Soċi u Partitarji,
Hu unur għalija li qed nikteb dawn il-ħsibijiet proprju f’din is-sena hekk importanti
għas-Soċjetà tagħna, bħala s-Segretarja attwali tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija.
Kienu għoxrin sena ta’ suċċessi sabiex din is-sezzjoni kibret u kisbet diversi unuri, però
dan sar b’sagrifiċċji kbar minn kull min kellu u għandu għal qalbu lil din is-sezzjoni.
L-Għan prinċipali li għalih twaqqfet is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija kien sabiex
tipparteċipa b’mod sħiħ u tkabbar il-festa tal-Patruna Santa Marija. Matul is-snin,
twaqqfu diversi sezzjonijiet li komplew jgħinu lill-partitarji jwettqu flimkien dak li
tant iħobbu jagħmlu b’ħila kbira. Inħossni onorata li qed nokkupa din il-kariga
prestiġjuża f’dan il-kumitat, proprju, u li ser inwassal l-ewwel messaġġ tiegħi proprju
f’din l-edizzjoni speċjali tal-pubblikazzjoni tant maħbuba minnkom il-partitarji, ‘ItTitular’.
Wara li għaddiet il-festa ta’ Santa Marija tal-2012, sena importantissima għas-Soċjetà
tagħna fejn konna qed niċċelebraw diversi anniversarji importanti, il-Kumitat tas-Sezzjoni
Żgħażagħ reġa’ twaqqaf sabiex jiffunzjona f’din is-sena hekk speċjali. B’differenza
mis-snin l-imgħoddija, il-Kumitat ta’ din is-sena ntgħażel b’mod demokratiku, għaliex
il-Kumitat Eżekuttiv ħass il-ħtieġa li dan il-kumitat taż-żgħażagħ ikun magħmul kollu
kemm hu minn żgħażagħ attivi f’din is-soċjetà. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja
lil dawk iż-żgħażagħ kollha li ġew jesprimu l-opinjoni tagħhom f’Ottubru li għadda,
u minn hawnhekk nieħu l-opportunità sabiex insellem lil dawk il-membri li kienu filkumitat preċedenti u nirringrazzjahom mill-qalb għall-ħin kollu li offrew sabiex dan
il-każin jimxi ’l quddiem.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija ilha mwaqqfa kważi għoxrin sena. Matul dawn
is-snin rajna tibdiliet u taqlib, uċuħ ġodda u oħrajn li ħallewna. Li baqgħet l-istess
kienet il-lealtà li ż-żgħażagħ għandhom lejn Santa Marija. Minkejja li ż-żgħażagħ
fid-dinja tal-lum huma dejjem impenjati, u għaddejjin minn ħaġa għal oħra, il-ħidma
tas-Sezzjoni Żgħażagħ ma waqfitx u baqgħet għaddejja matul is-snin kollha.
Għalhekk minn hawnhekk nixtieq inwassal dan il-messaġġ liż-żgħażagħ tagħna
sabiex jattendu u jieħdu sehem bi ħġarhom fl-attivitajiet kollha li jiġu organizzati
sabiex inkomplu nkabbru isem is-Soċjetà li aħna nappartjenu għaliha u isem raħalna,
l-Imqabba.
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Għalkemm jien ma kontx involuta f’din is-Sezzjoni Żgħażagħ mill-bidu tat-twaqqif
tagħha, xorta nista’ ngħid li f’dawn is-snin rajt lis-Sezzjoni Żgħażagħ tevolvi b’ideat
ġodda u innovattivi. Jiena nemmen li kull kumitat kellu viżjoni waħda li dejjem jorganizza
festi kbar, u jkunu ż-żgħażagħ bħala l-pilastru ewlieni ta’ din is-soċjetà.
Valur ewlieni li jiena dejjem tajt kas mill-ewwel ġurnata tiegħi f’dan il-kumitat, huwa dak
tas-sagrifiċċju li wieħed joffri b’mod volontarju sabiex din is-Sezzjoni timxi ’l quddiem.
Fil-fatt, jiena flimkien ma’ sħabi tal-kumitat kellna x-xorti nuru l-ħeġġa u l-impenn
tagħna lejn dan il-kumitat f’numru ta’ attivitajiet b’mod speċjali bl-organizzazzjoni ta’
attività unika fuq bażi Nazzjonali, li hija dik tal-Presepju Ħaj. Aħna dħalna għal din
l-isfida, mhux biss biex inkomplu fejn ħallew ta’ qabilna fl-2010, iżda għaliex rajna li
attività bħal din tħalli ħafna għaqda warajha. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil
dawk kollha li b’xi mod jew ieħor taw is-sehem tagħhom sabiex din l-attività setgħet
tittella’. Apparti ż-żewg unuri li rbaħna permezz ta’ din l-attività, dak tal-ewwel post filkompetizzjoni tal-Presepji Ħajjin u r-Rekord Nazzjonali tal-akbar Presepju Ħaj, l-ikbar
rigal tawhulna l-eluf ta’ Maltin u turisti li żaru dan il-villaġġ maħluq mill-bidu sal-aħħar
minn idejn iż-żgħażagħ tagħna. Kull Partitarju għandu jħossu kburi li għandu lil dawn
iż-żgħażagħ qalbiena fis-soċjetà tiegħu.
Kulħadd jaf u fuq kollox huwa fatt li ż-żgħażagħ fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija
huma kapaċissimi għall-aħħar. Dejjem ikkonfermaw li l-oriġinalità hija l-prijorità
tagħhom. Illum il-ġurnata nistgħu
ngħidu li wasalna fiż-żmien li din issezzjoni hija meqjusa bħala waħda
mill-aqwa
sezzjonijiet
ewlenin
f’pajjiżna. Dan jista’ jiġi kkostitwit
ferm tajjeb mil-lat organizzattiv
tul is-sena kollha, kif ukoll f’dak
kollu li jirrigwarda l-prodott finali
li bl-għajnuna t’Ommna Marija ser
inkunu qed naħsdu l-frott tiegħu filġranet impenjattivi tal-festa tal-2013,
sewwasew fil-Marċ Grandjuż talAħħar Tridu. Hawnhekk ser tkompli
tispikka l-qawwa u l-importanza talelement innovattiv fina ż-żgħażagħ.

Is-Segretarja taż-żgħażagħ,
Is-Sinjorina Jessica Farrugia
(fin-nofs) flimkien mal-President
tas-Sezzjoni Żgħażagħ, is-Sur
Jeremy Mercieca u s-Sinjura
Michelle Muscat flimkien mat-tfal
Etoiles u Soleil Muscat fil-ftuħ tasSeba’ edizzjoni tal-Wirja Unika ‘La
Semana Santa’ f’Marzu 2013.
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Is-Sinjorina Jessica Farrugia tippreżenta biċċa mużika f’isem is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija lis-Surmast
tal-Banda Re Ġorġ V Mro. David Aguis proprju fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif ta’ din is-sezzjoni,
f’kunċert vokali u strumentali li sar f’Novembru tal-2012.

Qabel nagħlaq, f’ismi u f’isem sħabi tal-Kumitat nixtieq nifraħ lil kull membru elett
fi ħdan il-Kumitat Eżekuttiv. Jalla li l-imħabba u l-qlubija lejn Santa Marija jkomplu
jimlewkom bil-kuraġġ sabiex b’ħidma kollettiva tkomplu tmexxu s-Soċjetà Santa Marija
’l quddiem.
Bħalma jgħidu, ‘Skont iz-zokk, il-fergħa’. Bħalma jien imxejt fuq il-passi tal-familjari
tiegħi, minn hawnhekk inħeġġeġ aktar żgħażagħ biex jidħlu f’din il-familja u jkunu parti
minn din is-soċjetà onorata f’pajjiżna sabiex b’hekk inkomplu nkabbru dejjem din il-festa
tant għażiża għalina ddedikata lill-Patruna Universali, Santa Marija. Fl-aħħar nixtieq
nikkonkludi billi nirringrazzja lil kulħadd tal-appoġġ dejjiemi tagħkom u nwiegħed
li flimkien ma’ sħabi tal-kumitat ser nkompli nagħti s-sehem tieghi fix-xhur li ġejjin
b’impenn sħiħ u b’ħidma kontinwa. Iż-żgħażagħ tal-lum ser ikomplu japprofondixxu
t-talenti tagħhom sabiex ikomplu jimxu fuq il-passi li bnew is-sezzjonijiet ta’ qabilhom.
Ejjew inkomplu nuru l-għaqda tagħna bejnietna u nkomplu nsaħħu d-devozzjoni lejn
Ommna Marija Santissima…
Viva l-Kbira, Santa Marija!
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Messaġġ mill-Kaxxier tas-Sezzjoni Żgħażagħ

“Ħidma fejjieda minn numru kbir
ta’ żgħażagħ determinati”
Joseph Briffa

Għeżież Soċji, Partitarji u Benefatturi,
Nixtieq nibda dan l-artiklu tiegħi billi ngħidilkom kemm inħossni kburi li nagħmel parti
minn din is-Sezzjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija, Soċjetà b’passat grandjuż
u bi snin kbar ta’ suċċessi, kif ukoll ħafna unuri kbar li għal ħafna nies huma biss ħolma.
Għalkemm iż-żgħażagħ minn dejjem kienu midħla sewwa tal-każin tagħna, għoxrin sena
ilu nħasset il-ħtieġa li titwaqqaf sezzjoni biex dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jgħinu
aħjar fl-organizzazzjoni tal-festa Titulari kif ukoll iżommu l-każin ħaj matul is-sena billi
jorganizzaw attivitajiet varji li jolqtu lil kulħadd.
Illum il-ġurnata meta nħarsu lura nistgħu ngħidu li l-għan li għalih twaqqfet is-Sezzjoni
Żgħażagħ intlaħaq u kif! Fil-fatt huma dawn l-istess żgħażagħ li qed jorganizzaw l-ikbar
attivitajiet; attivitajiet li iktar kemm jgħaddi ż-żmien dejjem qed isiru oriġinali u iktar
professjonali fejn ħafna drabi n-nies jibqgħu mistagħġba bix-xogħol li jkun qed isir minn
din is-Sezzjoni Żgħażagħ.
Permezz ta’ dawn l-attivitajiet varji, is-Sezzjoni Żgħażagħ tkun tista’ żżomm lis-soċji
u lill-partitarji tagħha attivi fil-każin u apparti minn hekk, dawn l-attivitajiet kollha
jservu ta’ fund raising biex inkunu nistgħu norganizzaw festa xierqa lill-Patruna tagħna
Santa Marija. Għalhekk, inħeġġeġ lil kulħadd biex jieħu sehem kemm jista’ jkun f’dawn
l-attivitajiet.
Matul dawn l-aħħar snin, apparti ħafna attivitajiet lokali li jiġu organizzati tajjeb ħafna,
qed isiru wkoll diversi attivitajiet fuq livell Nazzjonali. Fost dawn l-attivitajiet Nazzjonali
hemm il-wirja Unika tal-Ġimgħa l-kbira bl-isem ta’ ‘La Semana Santa’, iċ-Ċenaklu Ħaj
li kien wieħed minn tal-ewwel ġewwa Malta, kif ukoll il-famuż Presepju Ħaj li l-ebda
kelma ma tista’ tiddeskrivi s-suċċess ta’ din l-ikbar attività fi żmien il-Milied ġewwa
Malta. Permezz ta’ din l-ikbar attività fl-Imqabba, iż-żgħażagħ kisbu tliet unuri, rebbieħa
darbtejn tal-kompetizzjoni tal-Presepji Ħajjin ġewwa Malta, kif ukoll L-ikbar Presepju
Ħaj ġewwa Malta.
Din is-Sezzjoni Żgħażagħ apparti mill-attivitajiet tagħha tgħin ħafna wkoll lill-għaqdiet
l-oħra fi ħdan dan il-każin biex ilkoll flimkien nagħmlu festa dejjem iktar grandjuża.
kull sena, il-kumitat jagħmel mezz biex jgħin finanzjarjament lill-Kumitat Ċentrali
għall-proġett tal-estensjoni tal-każin, proġett li llum il-ġurnata jista’ jitgawda minn
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kulħadd, għax huwa finalizzat.
Nistgħu naraw li ż-żgħażagħ huma
ta’ għajnuna kbira għall-għaqdiet
kollha fil-każin, fosthom l-Għaqda
tal-Armar sabiex flimkien insebbħu
r-raħal tagħna fil-festa Titulari,
lill-Għaqda tan-Nar fil-ġbir talflus u preparamenti oħra għallfesta, lill-Kummissjoni Banda filpreparamenti li teħtieġ il-banda
biex iżżomm livell għoli ħafna,
kif ukoll lill-Kumitat tan-Nisa
permezz ta’ għajnuna fl-attivitajiet
li jorganizzaw.

Is-Sur Joseph Briffa, Kaxxier tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
jippreżenta l-offerti lil Dun. Jonathan Farrugia waqt Quddiesa ta’
Ringrazzjament li saret wara l-Festa Titular tal-2012.

Fil-festa,
iż-żgħażagħ
jilħqu
l-qofol tagħhom fil-Marċ uniku tatTielet Tridu. Dan il-marċ qed ikun
dejjem organizzat iktar b’reqqa
kbira, u dan jixhduh il-folol kbar
ta’ nies li jattendu. F’dan il-marċ
insibu l-parti tradizzjonali u l-parti
li tinkludi x-xow awdjoviżiv
spettakolari ta’ dawl, karti u lażer
li flimkien jagħmlu effetti uniċi li
fil-festa Titular ġewwa l-Imqabba
biss tista’ tarahom. Dan il-marċ,
fis-snin preċedenti kien jinkludi
Is-Sur Joseph Briffa waqt il-ħidma kbira tiegħu fuq sett ta’
wkoll in-nar u diversi diski marbuta
bandalori ġodda ffinanzjati lill-Għaqda tal-Armar mill-Kumitat
taż-Żgħażagħ proprju f’Awwissu tal-2011.
maż-żgħażagħ, fuq livell Marjan.
Iż-żgħażagħ dejjem kienu kreattivi
ferm fil-Marċi. Matul is-snin saret ħidma għal diversi opri li żżanżnu fil-festa Titulari.

Kif ilkoll nistgħu naraw, din is-Sezzjoni Żgħażagħ dejjem kibret u evolviet għax pass
wara pass dejjem imxiet fuq il-ġid ta’ kumitati passati, dejjem tgħallimna mill-pożittiv
tagħhom u ħarisna ’l quddiem, u b’determinazzjoni kbira dejjem għelibna kull ostaklu li
sibna, u wasalna fejn ridna naslu.
Nixtieq nagħlaq dan il-messaġġ tiegħi, billi ndur fuqkom, is-soċji, il-partitarji u
l-benefatturi tagħna kollha, u ngħidilkom li kemm hu possibbli tgħinu lil din isSoċjetà kemm finanzjarjament biex inkomplu norganizzaw festa grandjuża, kif ukoll
manwalment fl-attivitajiet kollha li norganizzaw, biex b’hekk inkunu nistgħu nkomplu
ngħollu isem din is-Soċjetà kif ukoll inkabbru l-festa li tixraq lill-Patruna Titulari tagħna
Santa Marija.
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Bar Każin tal-Football L-Imqabba
Għal xorb ġenwin u appetizers f’atmosfera mill-isbaħ
Mobile: 79289545
Issib ukoll Pizza u bosta ikel għal Take-Away
Norganizzaw ukoll ikel bil-booking

BIMBI BABY SHOP
Now Open at Siġġiewi
(Pjazza San Nikola)
From Mum To Mums
For mother to be, newborns and toddlers
All Brands under one roof
Tel: 2146 3967
Mob: 9922 3963
sharon.calus1@gmail.com

1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
Messaġġ mid-Delegati tal-Attivitajiet

“L-Oriġinalità hija fattur importanti
f’kull attività li nagħmlu…”
Davinia Camilleri u Tyrone Barbara

Għeżież Żgħażagħ, Soċji u Partitarji,
Kien proprju għoxrin sena ilu meta s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija ġiet imwaqqfa fi
ħdan is-Soċjetà. Hija waħda mill-għaqdiet fis-Soċjetà li b’ħafna enerġija u ħeġġa tieħu
ħsieb torganizza bosta attivitajiet tul is-sena kollha sabiex l-ispirtu tal-festa jibqa’ jinħass
anke meta l-festa nnifisha tkun għaddiet. F’dan l-anniversarju hekk speċjali għalina,
ħsibna sabiex noħolqu sena b’differenza u memorabbli fejn nagħtu viżjoni ċara kif millbidu nett, sal-ġurnata tal-lum, din is-sezzjoni dejjem tat sehemha bl-aħjar mod possibbli
sabiex il-festa tkun waħda kompluta u ta’ klassi għaliha.
Bħala delegati tal-attivitajiet, flimkien ma’ sħabna tal-kumitat, ridna li niftħu din is-sena
importanti b’xi ħaġa sempliċi però li żgur tkun ta’ ġid għall-komunità. Fil-fatt, ftaħna
ċ-ċelebrazzjonijiet ta’ dan l-anniversarju permezz ta’ Quddiesa ta’ Ringrazzjament. Hija
xi ħaġa sabiħa li bħala żgħażagħ fi ħdan ommna Marija nirrikorru mill-ewwel għand
Missierna u Ommna tas-Sema f’okkażjonijiet tant speċjali sabiex nirringrazzjawhom u
nagħtuhom ġieħ. Barra minn hekk, bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ħsibna wkoll sabiex
niżirgħu żewġ siġriet fil-Pjazza tar-Raħal tagħna li jissimbolizzaw il-ħajja u l-enerġija li
hemm f’kull żagħżugħ u żagħżugħa li jagħmlu parti minn din is-soċjetà.
Apparti minn hekk, il-President u l-Kumitat taż-żgħażagħ ippreżentaw il-logo uffiċjali,
bħala simbolu ta’ dan l-anniversarju, lill-uffiċjali u l-membri tal-Kumitat Eżekuttiv. Dan
il-logo ġie ddisinjat sabiex jiddeskrivi l-iskop ewlieni tagħna. Fih in-numru 20 li huwa
l-annu li proprju juri kemm ilha mwaqqfa din is-sezzjoni. Fih l-istatwa ta’ Santa Marija,
li xogħolna kollu kemm hu, hu mdawwar lejHa sabiex norganizzaw festa mill-isbaħ. Fih
l-istilel li jiffurmaw it-tnax-il stilla li għandHa fuq rasHa Santa Marija u fl-aħħar nett, il‘lazer’, li huwa element innovattiv li juri li din is-sezzjoni hija pijuniera fl-innovazzjoni
u l-oriġinalità fil-marċi f’pajjiżna. Il-lazer qiegħed jingħaqad f’punt fokali wieħed li juri
li l-ħidma tagħna trid tkun waħda kollettiva li twassalna għas-suċċess.
Għandna fi ħsibijietna diversi pjanijiet oħra għal attivitajiet differenti u li jolqtu lil
kulħadd, sabiex ilkoll flimkien inkomplu niċċelebraw dan l-anniversarju hekk speċjali
għalina. Għalhekk, inħeġġukom sabiex tattendu bi ħġarkom għall-attivitajiet diversi li
għandna preparati għalikom.
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Akkademja tal-muΩika.
Ibg˙at lil uliedek jitg˙allmu l-muΩika b’xejn
kull nhar ta’ Sibt waranofsinhar ©ewwa l-KaΩin.

1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
“Logo Oriġinali għall-Aħħar”
– mid-disinjatur tal-Logo,
is-Sur Pierre Balzia
Id-disinn tal-logo tal-20 sena mit-twaqqif
tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, L-Imqabba
Est. 1993

Disinn oriġinali, modern u bi ħsieb warajh, hekk nista’ niddeskrivi l-logo tal-20 sena
anniversarju mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, L-Imqabba Est. 1993.
Din ma kinetx l-ewwel biċċa xogħol li ġiet fdata f’idi
minn din is-sezzjoni għax fil-passat kont ħdimt xi posters
u t-shirts tal-festa, iżda nistqarr li dan id-disinn kien ta’
sfida tajba. Meta ġejt ikkuntattjat mis-Sur Jeremy Mercieca
sabiex inkun wieħed minn dawk li nissottometti d-disinn
tiegħi, jien aċċettajt b’qalbi kollha u bħal kull xogħol ieħor
ikkumissjonat lili, ħadt il-ħin tiegħi biex naħseb, noħloq
‘samples’ varji (li ma kinux ftit) u niddiskuti sabiex noħroġ
bl-logo kompetittiv f’oriġinalità u bi stil modern.

Informazzjoni fuq id-disinjatur

Pierre Balzia, twieled nhar it-30 ta’ Ġunju, 1992 u joqgħod
ġewwa Ħal Kirkop. Hu attenda s-St Joseph Boys Junior Lyceum, ġewwa Raħal Ġdid
u l-Ġan Franġisk Abela Junior College, fejn hemmhekk irċieva l-edukazzjoni PostSekondarja. Bħalissa, is-Sur Balzia qiegħed
jattendi kors ta’ ħames snin fuq ir-restawr
ġewwa l-Mcast, filwaqt li jaħdem bħala
apprentist ma’ Heritage Malta.
Huwa wkoll disinjatur u fotografu. IlPassjoni tiegħu għall-fotografija bdiet ftit
tas-snin ilu, fejn tatu din l-opportunità sabiex
jesprimi l-emozzjonijiet u l-kreattività
tiegħu permezz ta’ din l-arti. F’Jannar
tal-2011, huwa beda kors tal-fotografija
mal-‘Malta Photographic Society’ ġewwa
l-Belt Valletta. Hu jipprova jiġbed kull
tip ta’ ritratti fosthom arkitettura, logħob
tan-nar, oġġetti astratti, pajsaġġi kif ukoll
‘portraits’, dawn tal-aħħar huma l-aktar
favorit għal Balzia.
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Uħud mis-sottomissjonijiet
li ġew mitfugħa minn Pierre
Balzia, Naomi Mifsud u
Mario Zammit sabiex seta’
jintgħażel il-logo uffiċjali
tal-20 sena żgħażagħ.

Deskrizzjoni tal-logo magħżul:

20 – in-numru ta’ snin li qiegħda tfakkar
din is-sezzjoni 12-il stilla – Jirrappreżenta
l-istellarju attribwit lill-Madonna
Ir-raġġ ta’ dawl fl-isfond dal-logo
– Simbolu tal-Marċ Grandjuż talAħħar Tridu bix-xow ta’ dwal u karti,
sinkronizzat mal-Lazer.
L-istatwa ta’ Santa Marija – Patruna
titulari tal-Imqabba u l-protettriċi ta’ dawn
iż-żgħażagħ
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Il-Bidla fil-logos
tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
Minn Patrick Ghigo

Sezzjoni hija fergħa, u bħal fergħa minn siġra, isSezzjoni taż-Żgħażagħ hija fergħa minn soċjetà,
soċjetà li mal-milja taż-żmien irnexxielha tikber,
tissoda u tidħol għal sfidi kbar sabiex b’ittri tad-deheb,
b’impenn u b’ serjetà rnexxielha tikteb paġni storiċi flistorja ta’ din l-għaqda. Dan kollu seta’ jsir bis-saħħa
taż-żgħażagħ enerġetiċi li hija tħaddan. B’dan il-ħsieb
f’moħħi rnexxieli nibni l-logo tas-Sezzjoni Żgħażagħ
meta nħasset il-ħtieġa li l-logo jinbidel għal wieħed
aktar modern u vivaċi fl-2010. Fil-fatt, qabel dan illogo li hemm bħalissa, is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija kellha żewġ logos oħra – l-ewwel wieħed
maħdum minn Alfred Galea, u t-tieni wieħed maħdum
b’kollaborazzjoni bejn Chris Schembri Baldaccinho u
Neil Farrugia.

L-Ewwel logo tal-Kumitat tas-Sezzjoni
Żgħażagħ maħdum minn Anthony Camilleri

Fil-logo l-modern, il-kliem Sezzjoni Żgħażagħ u Santa
Marija huma amalgamati mal-arma tal-Madonna jew
aħjar man-‘Nome di Maria’, li hija prominenti f’nofs
il-logo. In-‘Nome di Maria’ hija mdawra bi tnax-il stilla
li fuqhom jispikkaw il-kelmiet ‘Sezzjoni Żgħażagħ.’
Fuq in-naħa t’isfel ma jonqosx li tingħata prominenza
fuq isem il-Madonna: Santa Marija, u taħthom isem
ir-raħal li huwa ddedikat għaliHa, l-Imqabba, ir-raħal
li minnu ħarġet din is-sezzjoni. Is-sena tat-twelid ta’
din is-sezzjoni, l-1993 hija wkoll evidenti fuq in-naħa
tal-lemin. It-tifsira ta’ dan il-logo turi li kollox
huwa mdawwar m’Ommna Marija bl-emblema
tal-Madonna fiċ-ċentru tas-suġġett, l-istess kif
għalina u għal dawn iż-żgħażagħ, il-Madonna
għandha tkun iċ-ċentru ta’ ħajjitna.
Dan il-logo ġie ppreżentat lill-kumitat ta’ din
is-Sezzjoni Żgħażagħ waqt Pool Party li sar fl10 ta’ Lulju, 2010.

It-Titular

It-tieni logo taz-Żgħażagħ maħdum
minn Chris Schembri Baldacchino
u Neil Farrugia

Il-logo tas-Sezzjoni Żgħażagħ preżenti
maħdum minn Patrick Ghigo
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“Il-Fatti jitkellmu waħedhom –
L-Oriġinalità u l-Kreattività jispikkaw
fost iż-żgħażagħ Titulari”
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1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
“Għoxrin Sena Ilu…
b’ħarsa lejn il-Futur”
In©. Mro Anthony Camilleri B.Mech.Eng.(Hons.), F.V.C.M. (Hons.)

Sa minn età żgħira, dejjem kelli għal qalbi l-Festa ta’ Santa Marija u l-Każin li indokraha,
li dak iż-żmien kien għadu jġib l-isem ta’ King George V Band Club. Ta’ tifel li kont,
min jaf kemm qattajt sjuf fuq il-bejt taz-zija Mananni (Alla jagħtiha l-Glorja tal-Ġenna!)
li kienet toqgħod Valletta Road, u flimkien magħha nsegwi l-kunċerti tal-Banda li
kienu jsiru fis-sajf fuq barra, fejn aktar tard inbniet Sala apposta li hemm illum fuq wara
tal-Każin. Sa tletin sena ilu, il-Każin kien iffrekwentat fil-maġġoranza assoluta minn
adulti rġiel u qed nenfasizza l-kliem adulti rġiel b’mod partikolari, għax dak kien stat
ta’ fatt.
Meta lejn l-aħħar tas-sebgħinijiet, jien kont bdejt nitgħallem il-mużika għand il-mibki
iżda qatt minsi Leonard Farruġia, mingħajr ma kont naf, sirt parteċipi fi żvilupp importanti
li kien qed jiġri fil-Każin meta nħoloq grupp ta’ żgħażagħ li ma kienx moħħhom biss
f’dawk l-ewwel ħmistax-il ġurnata t’Awwissu, jew biex jobormu l-iskrataċ u jikkargaw
is-sfafar u s-suffarelli… iżda li jitgħallmu strument, jattendu l-kunċerti s-sena kollha u
jsiru bandisti tal-post. Żvilupp ieħor f’dan iż-żmien kien li bdejna naraw xi tfajla tibda
tirfes l-għatba tal-Każin sabiex titgħallem il-mużika; iżda mhux kulħadd kien ikompli
jew kien ikun maqtugħ għal din l-arti.
Kien għalhekk li beda jinħass il-bżonn li dawn ukoll ikollhom l-ispazju meħtieġ fil-Każin,
u b’hekk inżergħet l-ewwel żerriegħa li sal-1993 immaturat tant li setgħet titwaqqaf
b’mod formali s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija. Waħda ma kinitx teskludi l-oħra,
u fil-fatt insibu li l-ewwel nukleu kien magħmul minn taħlita ta’ bandisti żgħażagħ u
żgħażagħ oħrajn li bdew, kulma jmur, jiġbdu aktar żgħażagħ magħhom lejn il-każin…
kien diffiċli taqta’ linja bejniethom u niftakar li sa marċ kont ikkomponejt bl-isem ta’
“Sezzjoni Żagħżagħ Santa Marija”.
Qabel u wara t-twaqqif tas-Sezzjoni (jiġifieri l-bidu tas-snin disgħin) kienu żminijiet
eċitanti ferm, u dan il-grupp ta’ żgħażagħ kien ta’ forċina u sors ta’ enerġija kontinwa
sabiex għenu l-Kumitati Eżekuttivi ta’ dak iż-żmien, u li tagħhom kont nifforma parti
jien ukoll, sabiex isiru riformi li, fl-opinjoni tiegħi, kienu messu ilhom li saru: ġie
rrivedut l-Istatut tas-Soċjetà, inbidel l-isem tal-Każin għal dak ta’ Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V, iddaħħlu n-nisa bħala soċji, issaħħet b’mod ġenerali l-istruttura
organizzattiva tas-Soċjetà u tal-Festa, bdew isiru aktar attivitajiet soċjali matul is-sena
kollha, minn fuljett bi ftit paġni bdejna nippubblikaw ktejjeb tal-Festa wieħed aqwa millieħor, aktar briju organizzat matul il-ġranet tal-Festa mingħajr id-duħħan u t-twerżiq tassfafar, programmi mużikali uniċi u li qatt bħalhom ma kienet għadha rat l-Imqabba sa
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Farell
Ironmongery

Blue Grotto Avenue, Iż-Żurrieq
Tel: 21 647 960
Opening hours
Monday to Friday
7.30am till 7.00pm
Saturday
7.30am till 1.00pm

For all your
electrical
and
plumbing needs!
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dak iż-żmien, aktar servizzi mill-Banda Re Ġorġ V barra r-raħal, u saħansitra barra minn
xtutna permezz tal-Ġemellaġġ suċċess minn kull lat mal-Corpo Bandistico ta’ Santa
Vittoria in Matenano ġewwa l-Italja. Kull bidla ġġib magħha xi forma ta’ reżistenza u
jien dan kollu esperjenzajtu għax il-vera mutur tal-bidla, jiġifieri ż-żgħażagħ, kienu
għadhom qed isibu saqajhom fis-Soċjetà. Il-poeta famuż Ruman Virgil jgħid hekk: “Let
not our proposal be disregarded on the score of our youth”, iżda l-esperjenza tal-ħajja,
ħafna drabi, turik mod ieħor u trid iżżomm sod sakemm tasal.
It-tibdiliet kienu veru qed
isiru fir-rispett tal-prinċipji
u l-għanijiet li għalihom
l-antenati tagħna kienu waqqfu
l-ewwel Soċjetà fl-Imqabba,
iżda malajr wisq għal dak
iż-żmien. U dan iwassalni
għal aspett ieħor li ta’ min
wieħed isemmi llum wara
għoxrin sena: meta waqqafna
s-Sezzjoni Żagħżagħ, kellna
f’moħħna wkoll li bil-mod
inrawmu dejjem demm ġdid biex eventwalment jersaq biex jagħti sehmu fil-Kumitati
Eżekuttivi… xi ħaġa li wieħed jista’ jgħid li hekk fil-fatt irriżulta maż-żmien. L-għan
kien illi, filwaqt li nitgħallmu mill-iżbalji, l-bidliet meħtieġa jsiru b’aktar ħsieb u filħin u jkun hemm ukoll garanzija ta’ kontinwità fit-tmexxija tas-Soċjetà. Wieħed seta’
ma jaqbilx mal-metodu iżda, fl-aħħar mill-aħħar, is-Soċjetà kompliet fil-mixja tagħha
għaliex iż-żerriegħa li nżergħet bdiet tagħti l-frott.
Kont sorpriż iżda kuntent meta ġejt avviċinat mis-Sezzjoni Żagħżagħ Santa Marija
sabiex nikteb dawn il-kelmtejn, bħalma kont sorpriż iżda sodisfatt meta, ħames snin
ilu, ġejt mitlub nikkomponi l-mużika tad-diska “Qalb Żagħżugħa Waħdanija”, meta
ċċelebrajna l-ħmistax-il sena mit-twaqqif ta’ din l-istess Sezzjoni fi ħdan is-Soċjetà.
L-ironija tal-ħajja hi li kellhom ikunu ż-żgħażagħ tal-lum, li għoxrin sena ilu bilkemm
kienu għadhom twieldu (aħseb u ara kemm jafuni u jiftakruni attiv fis-Soċjetà!), li reġgħu
fakkruni f’dawn il-ġrajjiet u rrikonoxxew sehmi u dak ta’ ħafna oħrajn miegħi li
rajna l-potenzjal kbir taż-Żgħażagħ fis-Soċjetà: imma dak forsi għax, kif jgħid il-kittieb
famuż Franċiż Victor Hugo, “Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age.”
Nawgura mill-qalb ħafna aktar suċċessi għal din is-Sezzjoni fix-xhur u s-snin li ġejjin u,
filwaqt li nistedinkom tibqgħu tkunu nixxiegħa ta’ ideat u ġeneratur t’enerġija, dejjem
ġibu quddiem għajnejkom li intom illum parti integrali mis-Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V u qegħdin hemm, l-ewwel u qabel kollox, għas-servizz tal-istess
Soċjetà li għoxrin sena ilu wellditkom b’viżjoni u laqgħatkom fi ħdanha b’tant għożża…
Ad Multos Annos Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija!
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Stationery – Greeting Cards – Toys – Souvenirs & Invitations
Books & Magazines – Gifts & Novelties – Lamination
Binding & much more…

Unbeatable prices in photocopies!
Sub-post Office for Birkirkara
D.Spiral
Triq il-Vitorja, Birkirkara Tel: 21491419
Email: dspiralst@gmail.com Website: www.dspiralst.com

Triq San BaΩilju, L-Imqabba (Wara l-knisja)

Tel: 2164 7233
Nispeçjalizzaw f’kull kwalità ta’ g˙a©ina, ravjul, pastizzi, eçç...
Dawn l-affarijiet issibhom kemm imsajrin kif ukoll tal-friΩa.
Ikollna ukoll soft drinks, ©elati, sigaretti, eçç...
Naççettaw ordnijiet g˙all-parties.
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Mil-Lenti
tal-Ewwel Kumitati…
Mark L Zammit MBA (Henley), CIRM

Iż-żmien jgħaddi bħal leħħa ta’ berqa u huwa diffiċli nemmen li diġà għaddew għoxrin sena
minn mindu twaqqfet is-Sezzjoni Żgħażagħ. Niftakar li jien kont attiv ħafna ġewwa l-każin dak
iż-żmien, kemm fil-banda kif ukoll fl-armar ta’ barra u ġewwa l-knisja sabiħa tagħna. Darba
minnhom ġejt avviċinat mill-Kumitat Ċentrali tal-Każin biex nagħmel parti minn grupp żgħir
ta’ nies bl-għan li naraw kif ser ngħinu fl-organizzazzjoni tal-festa. L-ewwel laqgħa tagħna,
niftakar kienet saret ġewwa s-sala prinċipali tal-każin u konna xi tmien persuni. Fost affarijiet
oħra kont issuġġerejt li l-aħjar mod li nibdew il-ħidma tagħna kien li nagħmlu quddiesa bħala
talba biex Santa Marija tibqa’ tħarisna. U hekk sar. Peress li kont wasalt f’livell postsekondarju,
dak iż-żmien kont għidt lil sħabi tal-‘Chrisco’ li kienu grupp ta’ żgħażagħ attivi fi Kristu biex
nagħmlu l-ewwel ‘Folk Mass’ fl-Imqabba, li saret ġewwa l-kappella ta’ San Bażilju.
Minn dakinhar ’il quddiem,
ma ħarisniex lura. Bdejna
nagħmlu attivitajiet regolari
ġewwa l-każin u oħrajn barra.
L-ewwel ħidma tagħna kienet
biex ngħaqqdu kemm nistgħu
żgħażagħ oħrajn u hekk kien.
Konna grupp tajjeb ta’ żgħażagħ
li konna lħaqna l-qofol tagħna
matul l-ewwel festa ta’ Santa
Marija tagħna, jiġifieri dik tal1994. Konna inkarigati millbriju tal-marċi, u niftakar konna niltaqgħu d-dar tiegħi ġewwa Misraħ il-Fidwa biex nonfħu
l-bżieżaq bil-kumpressur tal-arja ta’ missieri. Il-briju tal-marċ minn dakinhar ’l hawn dejjem
baqa’ jikber kemm fl-ammont ta’ nies li jattendu għalih kif ukoll fil-kwalità u l-innovazzjoni
permezz tal-ħidma sfiqa taż-żgħażagħ matul is-snin.
Illum, għalkemm jien issa raġel miżżewweġ bil-familja, xorta nħares lura lejn dak iż-żmien
b’ċerta nostalġija u dejjem iġibli tbissima fuq fommi. Nawgura lis-Sezzjoni Żgħażagħ tallum li dejjem iżżomm quddiemha r-rispett u d-dinjità li biha aħna konna bdejna, u jħarsu
dejjem lejn Ommna Marija Mtellgħa s-Sema għall-għajnuna u l-ħarsien tagħha.

Jonathan Vella

Minn żmien tfuliti, minn dejjem kelli ġibda partikulari lejn din is-Soċjetà, li llum saret waħda
mill-ikbar għaqdiet ta’ Malta. Sa minn meta kont żgħir, kont immur ma’ missieri narahom
jippreparaw l-armar il-ġdid għal żmien il-festa. Dejjem bqajt affaxxinat bit-trasformazzjoni
minn biċċa injama għal meravilja ta’ pedestalli, trufini u sopraporti biex bihom insebbħu
r-raħal fix-xahar ta’ Awwissu.
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Ftit tas-snin wara, il-kumitat
eżekuttiv kien wera interess
fil-ġenerazzjoni żagħżugħa fejn
dawn bdew juru ħafna interess
lejn il-festa, u għalhekk ħadu
l-inizjattiva li tinħoloq Sezzjoni
Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjetà.
Jien kelli l-okkażjoni li nkun
fost l-ewwel membri f’dan ilkumitat li kien għadu kif ġie
mwaqqaf. Bdejt bħala membru
u maż-żmien sirt segretarju
f’dan l-istess kumitat. Għamilna
ħilitna biex mill-ftit riżorsi
li kellna għal dak iż-żmien urejna kemm konna kapaċi nibbrillaw f’dak li nagħmlu bħala
żgħażagħ. Organizzajna diversi attivitajiet li baqgħu jiżdiedu sena wara sena, u dawn bdew
jiġu mistennija mill-partitarji tas-soċjetà.
Illum il-ġurnata qiegħed inħares lejn is-Sezzjoni Żgħażagħ bl-akbar rispett u ammirazzjoni
fejn dan il-grupp baqa’ jaħdem biex ikabbar il-Festa Titulari. Ma nistax ma ngħidx ukoll li
kieku m’hawnx dawn iż-żgħażagħ attivi f’din is-soċjetà, ma kienx ikun possibbli li jkollna
Marċ tat-Tielet Tridu daqshekk brijuż u ta’ ċertu kalibru f’dan ir-raħal ċkejken tagħna.
Għalhekk bir-raġun ngħid li għandna Sezzjoni Żgħażagħ attiva u bieżla iktar minn qatt qabel,
fejn wirtet il-volontà u l-kapaċità li maż-żmien ittejbet u ssaħħet dejjem għall-aħjar.
Issa għaddew għoxrin sena u żgur ngħidilkom li jekk din is-soċjetà tibqa’ turi dan l-interess u
impenn lejn iż-żgħażagħ tagħna żgur li jkollna għoxrin sena oħra ta’ suċċessi u innovazzjonijiet
bħala kumitat taż-Żgħażagħ uniku u kompetenti.

Simone Darmanin

Kien għad kelli sittax-il sena meta kont membru f’din is-sezzjoni, li fiha ġabret ammont
kbir ta’ żgħażagħ. Għalija personali kienet esperjenza pożittiva li ma ninsa qatt, u li ser
nibqa’ ngħożż tul ħajti kollha. Huwa ta’ pjaċir kbir għalija kull meta nara li ż- żgħażagħ
dejjem kienu hemm lesti biex jieħdu sehem fl-akbar festa Mqabbija, kemm fil-preparamenti
kif ukoll bl-attendenza tagħhom fl-attivitajiet.
Illum, għoxrin sena wara, din is-sezzjoni dejjem qiegħda tikber u tissoda bl-attivitajiet kbar
li qed torganizza. Minn hawnhekk, jien nappella liż-żgħażagħ kollha sabiex ma jonqsux
milli jagħtu l-għajnuna tagħhom matul is-sena kollha, anzi jżidu l-impenn tagħhom, għaliex
iż-żgħażagħ huma pedina importanti f’soċjetà hekk kbira bħalma hi s-Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba.

Mario Darmanin

Niftakar sew meta twaqqfet is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, kienu mumenti li żgur mhu
ser ninsa qatt. Jien kont wieħed minn tal-bidu li kont membru fi ħdan din is-sezzjoni, u peress
li minn dejjem kont attiv f’diversi sports differenti, bħala membru tal- kumitat jien kont
inkarigat mill-attivitajiet inġenerali b’mod speċjali dawk tal-isports.
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Niftakar li waħda mill-akbar
attivitajiet li konna għamilna
hija l-One day tournament
hekk
imsejħa
‘In-Nardu
Farrugia cup’ għall-mibki iżda
mhux minsi Leonard Farrugia.
Konnha ħriġna wkoll bl-idea
tat-tournament
tal-biljard,
fejn dak iż-żmien ġie milqugħ
ferm tajjeb mill-partitarji tant
li l-kompetizzjonijiet kienu
jsiru fuq bażi regolari. Bħal
kull sezzjoni oħra, it-twaqqif
tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija kien pass utli u importanti ħafna għas-soċjetà tagħna għaliex dejjem żammet l-attività
ħajja, kemm ġewwa s-sede tas-soċjetà kif ukoll f’raħalna.

Antoine Sciberras

Hekk kif għaddiet il-Festa tal-1993, kont ġejt avviċinat mis-Sur Carmel Ellul fejn infurmani li
l-Kumitat Eżekuttiv kien ħa d-deċiżjoni li titwaqqaf Sezzjoni għaż-Żgħażagħ.  Niftakar kien
hemm entużjażmu kbir meta ġie ffurmat l-ewwel kumitat.  Alfred Galea kien ingħata l-kariga
ta’ President, Jesmond Busuttil, Kaxxier u jiena bħala Segretarju.  Mill-ewwel fassalna pjan
bl-iskop li nattiraw aktar żgħażagħ u nżommu l-każin ħaj is-sena kollha. L-aktar attivitajiet
li jibqgħu miftakkra huma l-laqgħa f’Jum l-Omm għall-ommijiet refuġjati mill-Ukrajna kif
ukoll żjara minn tfal minn Chernobyl. Attivitajiet filantropiċi oħra kienu l-Cash for Cancer Fun
Run u d-Donazzjoni ta’ Demm
fil-każin. L-ewwel kumitati
kienu strumentali sabiex bdiet
tiġi ppublikata rivista għażżgħażagħ intitolata ‘Leħen
iż-Żgħażagħ’ kif ukoll fittwaqqif tal-websajt uffiċjali
tas-Soċjetà. B’wiċċi minn
quddiem ngħid li konna minn
tal-ewwel soċjetajiet li dħalna
fid-dinja
tal-internet.
Flaħħarnett ma nistax ma
nsemmix is-sehem kbir filnistgħu naraw lis-Sur Mario u lis-Sinjura Simone Darmanin
Gemellaġġ storiku bejn il- F’dan ir-ritrattbil-wieqfa,
u lill-Antoine Sciberras quddiemhom.
Banda Re Ġorġ V u dik ta’
Santa Vittoria in Matenano ta’ Ascoli Piceno. Ġemellaġġ li wassal għar-rebh tal-unur Les
Etoiles d’Or du Jumelage. Nemmen li d-deċiżjoni tat-twaqqif ta’ din is-Sezzjoni tgħin ħafna
biex iż- żgħażagħ ikunu aktar attivi kif ukoll isservi bħala l-ewwel tarġa għall-kisba ta’
esperjenza sabiex aktar żgħażagħ jersqu jiffurmaw parti mill-Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjetà.
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By Ritienne Agius (N.S.T.B th)

Tel: 2164 2553 Mob: 790 91799
12, BeautyLab,
Pal Street, L-Imqabba

St. Tropez Spray Tanning available

Services offered:
• Facials (For pigmentation, wrinkles, …)
• Body Massages(Aromatherapy, Stone Therapy,
Tibet, Tuina, Indian Head …)
• Manicures/Pedicures ( removing of corns and
calluses)
• Gym Massage for face (lifting)
• Waxing
• Reflexology Treatment
• Electrolysis
• Nail Art
• Nail Extensions (acrylic and gels)
• Eyelash/Eyebrow tinting
• Diet treatments and consultations
• Professional Make up for all occasions
• (weddings, special effects make up …)

Tal-Parrina
Confectionery & Convenience Shop

Triq Sant’Andrija, Óal Luqa Tel: 2180 2300
Triq is-Salvatur, Il-Qrendi Tel: 2164 9489
Miftu˙in mit-Tnejn sas-Sibt
mis-6.00am sat-8.30pm
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Messaġġ mill-Presidenti...

Il-Bidu tas-Sezzjoni Żgħażagħ,
kif rajtha tinbidel, u kif naraha llum
mill-ewwel President taż-żgħażagħ,
is-Sur Alfred Galea

Żewġ idjomi Maltin jgħidu: “Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna lil ħadd!”, jew, “Iż-żmien
isajru l-bajtar!” Jien li għext il-bidu tas-Sezzjoni Żgħażagħ 20 sena ilu, meta nħares
lura tiġini f’moħħi l-ewwel idjoma. Meta nara s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
llum bla ebda dubju ntenni f’qalbi t-tieni idjoma. Is-Sezzjoni Żgħażagħ twieldet bla
ebda pretenzjonijiet 20 sena ilu, mas-snin però kibret u saret dik li hi llum, għaqda
li rnexxielha tilħaq għanijiet li għaqdiet simili ftit irnexxielhom jilħqu. F’din il-kitba
ser nerġa’ ngħix magħkom qarrejja, it-twelid ta’ din is-Sezzjoni Żgħażagħ, l-ewwel snin
ta’ ħidma, kif ukoll l-evolviment kif narah jien mil-lenti tiegħi. Nixtieq ukoll naqsam
magħkom l-esperjenzi personali tiegħi f’din is-Sezzjoni Żgħażagħ u kif din kienet ta’
kontribut anke għalija personali.

It-Twelid tas-Sezzjoni Żgħażagħ:

Għadni niftakar qisu lbieraħ meta kont ġejt ikkuntattjat mill-kumitat tas-Soċjetà 20
sena ilu sabiex nattendi għal laqgħa li kienet ser issir fil-każin għal grupp ta’ żgħażagħ,
bil-għan li jitwaqqaf kumitat sabiex jieħu ħsieb l-għaqda fiż-żgħażagħ ġewwa l-każin.
Nammetti li għall-bidu l-idea ma tantx għoġbitni. Sa dak iż-żmien l-involviment tiegħi
ġewwa l-każin kien biss fil-qasam mużikali, billi kont diġà ilni numru ta’ snin inservi
bħala bandist. Però wara kliem ta’ inkoraġġiment min-naħa tal-kumitat, iddeċidejt li
nattendi għal-laqgħa. Fl-aħħar mill-aħħar mort għal-laqgħa u mhux talli hekk, talli anke
spiċċajt l-ewwel President tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija!
Bħal f’kull ħaġa ġdida li titwieled, il-bidu tas-Sezzjoni Żgħażagħ kien wieħed mimli
entużjażmu. Niftakar illi għall-ewwel attivitajiet li konna għamilna kellna rispons tajjeb
ħafna. Dan lili għamilli kuraġġ u bħala wieħed li meta nidħol għal xi impenn, nipprova
nagħmlu kemm jista’ jkun tajjeb, iddeċidejt li mmidd għonqi għax-xogħol. L-ewwel
żminijiet nista’ ngħid ma kinux faċli. L-idea ta’ Sezzjoni fil-każin, uffiċjalment immirata
lejn iż-żgħażagħ kienet waħda ġdida u damet ftit ma tiġi aċċettata minn xi wħud. Irriżorsi dak iż-żmien kienu xi ftit limitati kkumparati mal-lum. Però nista’ ngħid li kien
irnexxielna nimxu tajjeb ħafna.

L-ewwel attivitajiet tas-Sezzjoni Żgħażagħ:

Niftakar li l-ewwel attività li biha wkoll inawgurajna s-Sezzjoni Żgħażagħ kienet
quddiesa Folk għaż-Żgħażagħ ġewwa l-kappella ta’ San Bażilju. Wara konna organizzajna
‘Get Together’ ġewwa s-sala tal-każin. Niftakar li għall-quddiesa konna stedinna lirRev. Raymond Cassar, qassis żagħżugħ miż-Żurrieq li kien ħa pjaċir ħafna. Niftakru
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jgħidilna: “Inħossni onorat illi kkontribwejt fil-kitba ta’ paġna ġdida fl-istorja tal-każin!”
Minn hemm imxejna aktar ’il quddiem. L-attivitajiet li konna norganizzaw kienu jvarjaw
minn dawk ta’ divertiment, għal dawk b’laqta soċjali, oħrajn edukattivi, kif ukoll oħrajn
b’għan filantropiku. Attività li tibqa’ stampata f’qalbi u li tagħmilni kburi kienet Fun
Run li konna organizzajna b’risq l-organizzazzjoni Cash for Cancer. Għal dik l-attività
konna ddeċidejna li ninvolvu r-raħal kollu (kunċett ġdid għas-Sezzjoni Żgħażagħ).
Niftakar li konna dorna r-raħal kollu nħabbtu bieb bieb niġbru l-flus. Konna qassamna
anke money boxes f’kull ħanut, każin, eċċ li dak iż-żmien kellna fir-raħal. Apparti xi
qxur ta’ karawett li konna sibna f’numru minnhom, fl-aħħar mill-aħħar konna ġbarna
somma sabiħa ħafna, jidhirli kienet qabżet sew is-somma ta’ Lm700. Naturalment kellna
aktar attivitajiet li issa ma niftakarhomx kollha, u li kelli nsemmihom kollha, nieħu
ħafna fit-tul. Kemm domt involut jien bħala President, kienu numru sabiħ ta’ żgħażagħ
li involvew ruħhom fil-kumitat. Dejjem ħdimna tajjeb ħafna flimkien. Naturalment
mhux dejjem kienet tkun faċli, imma nista’ ngħid li dejjem kien jirnexxielna naslu għallgħanijiet tagħna.

Kif l-involviment fis-Sezzjoni Żgħażagħ
għeni fil-ħajja personali tiegħi:

B’wiċċi minn quddiem nistqarr illi l-involviment tiegħi bħala President fis-Sezzjoni
Żgħażagħ kien ta’ kontribut kbir fil-ħajja personali tiegħi. Naħseb illi kieku ma involvejtx
ruħi fis-Sezzjoni ħafna mill-affarijiet (jekk mhux kollox!) li rnexxieli nagħmel fuq nota
personali, dejjem imma b’risq is-Soċjetà tagħna, qatt ma kont nasal biex nagħmilhom.
Nahseb illi kieku ma kellix dan l-involviment qatt ma kont nasal sabiex nagħti kontribut
kbir fl-organizzazzjoni ta’ attivitajiet fuq dimensjonijiet internazzjonali b’risq is-Soċjetà
u l-Banda tagħna. M’hemmx għalfejn noqgħod nirrakkonta dwar l-iskambji bejn isSoċjetà tagħna u Baned Barranin. Kulħadd jaf kemm il-banda barranija ġiet tinvolvi
ruħha waqt il-festa ta’ Santa Marija fis-snin li għaddew. Ma nistax nitkellem fuq dan illat mingħajr ma nsemmi l-għoti tal-unur ‘Les Etoiles d’Or’ mingħand l-Unjoni Ewropea
fl-1998, li ironikament jinsab anke jagħlaq il-15 -il anniversarju din is-sena. Iva, konvint
illi kieku ma kienx għall-involviment tiegħi fis-Sezzjoni Żgħażagħ dawn l-affarijiet qatt
ma kont nasal biex nagħmilhom. Anke għall-fatt illi fix-xogħol tiegħi ġeneralment kien
ikolli jgħinuni primarjament żgħażagħ mis-Soċjetà.

Kif rajt is-Sezzjoni Żgħażagħ tikber mas-Snin:

Jien bqajt involut direttament fil-kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ qisu sas-sena 1996.
Warajja daħlu jaħdmu żgħażagħ oħrajn. B’sodisfazzjon nara li dik iż-żerriegħa li żrajna
u nibbitna aħna 20 sena ilu, illum kibret u saret siġra kbira b’għeruq sodi. Fejn dak li
sar mis-Sezzjoni Żgħażagħ matul is-snin ta’ wara l-1996, jien ngħid illi dak li konna
nagħmlu aħna lanqas jikkumpara ruħu. Kif jgħid il-Malti: “Lanqas ix-xita fejn in-nida’!”
Is-Semana Santa, il-Presepju Ħaj, iċ-Ċenaklu Haj, l-iskambju Internazzjonali, u mitt
ħaġa oħra jixhdu dan. Matul is-snin is-Sezzjoni Żgħażagħ irnexxielha tagħti dimensjoni
ġdida lill-Festa. Dan fejn jidħol armar u attivitajiet prinċipali fil-ġimgħa tal-festa. Ħaġa li
flimkien mal-kontribut tal-Banda, Nar u parteċipazzjoni ta’ nies, għamlet il-festa tagħna
waħda mill-akbar festi li jsiru f’Malta u Għawdex.
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Is-Sezzjoni Żgħażagħ illum il-ġurnata:

Mil-lenti tiegħi jien nara li llum is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija għamlet passi ta’
ġgant u waslet f’punt li nazzarda ngħid li s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba
tħabbatha mal-aqwa u l-aħjar għaqdiet taż-Żgħażagħ li nsibu ġewwa l-gżejjer Maltin.
Biss biss meta tqis li b’attivitajiet li torganizza jirnexxielha tattira eluf kbar ta’ nies minn
Malta kollha bla ma trid tgħid li din l-Għaqda kapaċi tagħmel affarijiet ferm ikbar u
aħjar minn oħrajn li ġejjin minn postijiet ferm akbar mill-Imqabba u li bla dubju ta’ xejn
igawdu minn ferm aktar riżorsi.
Ħaġa li nieħu pjaċir ferm hija meta nara l-għaqda u l-ħeġġa li teżisti fis-Sezzjoni
Żgħażagħ illum il-ġurnata. Mhux għax fi żmienna l-ħeġġa u l-għaqda ma kinetx teżisti,
altru minn hekk. Ovvjament aħna qatt ma stajna nilħqu l-livell li tinsab fih is-Sezzjoni
Żgħażagħ illum. L-ewwel nett aħna għexna t-twelid tas-Sezzjoni. Tarbija meta titwieled
ma tibdiex timxi mill-ewwel. Trid tieħu ż-żmien tagħha biex tiżviluppa u titgħallem.
Inħossni kburi meta nara però li s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija mhux biss tgħallmet
timxi imma rnexxielha titlaq tiġri f’qasir żmien sabiex waslet fejn waslet illum.
Jien nawgura minn qalbi li s-Sezzjoni Żgħażagħ tkompli miexja ’l quddiem. M’għandi
l-ebda dubju fuq dan. Il-parir tiegħi hu li dejjem għandna nżommu saqajna mal-art u
nkunu umli fl-affarijiet li nagħmlu. Li tgħallimt jien matul iż-żmien huwa li l-umiltà hija
dik il-ħaġa li tgħinek tasal fejn trid. Bl-umiltà s-suċċess jiġi waħdu. Jien nista’ nixhed
dan għax għaddejt minnu. Meta tagħmel xi ħaġa mill-qalb, iżżomm dejjem saqajk malart, u tkun dejjem umli f’għemilek, mingħajr qatt ma taħseb fis-suċċess, fl-aħħar millaħħar iwasslek sabiex il-ħaġa li tkun qed tagħmel tirnexxi. U meta xi ħaġa tirnexxi aħna
ngħidu: “Tkun SUĊĊESS”.
Nawgura lis-Sezzjoni Żgħażagħ li jkomplu jaħdmu b’risq is-Soċjetà u b’risq il-Patruna
tagħna SANTA MARIJA, li fl-aħħar mill-aħħar hija dik li mis-sema tieħu ħsiebna, u li
bis-saħħa tagħha aħna nimxu fil-ħidma tagħna.

Is-Sur Alfred Galea,
f’wieħed mill-ewwel
kumitati, it-tieni persuna
fuq il-lemin mir-ringiela
t’isfel.
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Charlene Falzon
Nail Technician

Palma
Triq Xandru Farrugia
L-Imqabba
Mobile: 7921 1118
Home: 2164 7750

www.santamarija.com
Dan il-ktejjeb
huwa aççessibbli
fuq il-website uffiçjali
tas-Soçjetà

www.santamarija.com
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1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
Messaġġ mit-tieni
President taż-Żgħażagħ
Is-Sur Alex Falzon

Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna lil ħadd, però l-mumenti ta’ suċċess żgur li jibqgħu fuq
fomm kulħadd. Għalkemm bil-limitazzjonijiet kollha tagħna, ippruvajna u rnexxielna
nibqgħu sodi sabiex inkunu fost l-aqwa sezzjonijiet taż-żgħażagħ f’pajjiżna.
Il-kumitati ta’ dak iż-żmien introduċew numru ta’ attivitajiet, u fil-fatt, matul is-snin,
organizzajna sensiela sħiħa ta’ attivitajiet fosthom it-Tiġrijiet taż-Żwiemel fi Triq ilKonvoy ta’ Santa Marija, Tournaments tal-Billiard, kompetizzjonijiet tal-Playstation,
One-Day football tournaments fejn infakkru l-mibki iżda qatt minsi Nardu Farrugia, ġita
għal Kemmuna, Dinner Dances, Go-Karting u diversi ikliet fost oħrajn.
L-għan tagħna fid-diversi attivitajiet li organizzajna dak iż-żmien kien biex jieħu pjaċir
kull min jattendi, iżda biex nagħmlu ‘fundraising’ għall-festa titulari. Għall-ħabta tas-snin
2000, il-Briju waqt il-marċi kien fdat f’idejn il-Kumitat taż-żgħażagħ u għalhekk l-għan
prinċipali tagħna kien li nkabbru l-Briju. Għalkemm konna nagħmlu sena sħiħa naħdmu
fuq sorpriżi u proġetti diskussi, l-għan tagħna kien li bihom inżommu spirtu reliġjuż,
fejn konna nfiehmu lill-partitarji tagħna li l-iskop ewlieni ta’ dawn iċ-ċelebrazzjonijiet
huwa li nfaħħru lill-Patruna tal-Imqabbin. Kif qatt nista’ ninsa l-Festa Titulari tal-1998,
fejn waqt il-Marċ tal-Aħħar Tridu meta l-banda waslet quddiem l-Istatwa tal-Parroċċa,
ħriġna bl-idea li nippreżentaw bukkett tal-fjuri lill-Madonna waqt li tindaqq l-Ave
Marija. Kienet atmosfera memorabbli, u li ftit li xejn intesiet. Bħala membri tal-Kumitat
ta’ dak iż-żmien, b’wiċċna minn quddiem ngħidu li din l-inizjattiva għadha ssir salġurnata tal-lum. Niftakar ukoll il-festi tas-snin 2000 u 2001, meta l-Pjazza ta’ raħalna
fil-Marċ tal-Aħħar Tridu kienet kollha miksija bl-aħmar fejn kellna pupu ġgantesk li
ħoloq atmosfera indimentikabbli. Ma nistax ma nsemmix ukoll il-Marċ tal-Aħħar Tridu
tal-2001 fejn fost affarijiet oħra kienet l-Imrewħa artistika li baqgħet tissemma bħala
l-unika tax-xorta tagħha ġewwa raħalna. Ta’ min jgħid li Marċi bħal dawn, ta’ livell
daqshekk għoli, qatt ma saru ġewwa l-Imqabba, minkejja li saru sforzi li rriżultaw kollha
f’paganiżmu sfrenat.
Mument li żgur nibqa’ niftakar fis-snin li domt President kien meta ppreżentajna l-ewwel
CD ta’ Marċi brijużi b’mod kemxejn modern bl-isem ta’ ‘Ċelebrità’. Ta’ min jgħid li din
is-CD kienet l-ewwel tax-xorta tagħha ġewwa l-Imqabba.
Fis-snin tal-Presidenza tiegħi, urejna wkoll il-potenzjal li ż-żgħażagħ għandhom f’dak
li għandu x’jaqsam l-Armar. Fil-Festa, ta’ kull sena nieħdu pjaċir li nżanżnu xi ħaġa
ġdida, bħalma nieħdu pjaċir ukoll inkomplu t-tradizzjonijiet li ilhom għaddejjin minn
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ġenerazzjoni għal oħra. Bil-finanzjament tal-kumitat taż-żgħażagħ, l-Għaqda Armar
irnexxielha tagħmel għadd ta’ Opri ġodda li jkomplu jsebbħu l-Pjazza prinċipali u t-toroq
ta’ Raħalna fosthom sett ta’ tmien trofej u erbatax-il pedestall li ntramaw fil-pjazza tarraħal, u sett ta’ għaxar pavaljuni għal Triq il-Parroċċa.
Il-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ baqa’ jagħmel passi ta’ ġgant, passi ferm importanti
fl-Istorja tiegħu. L-attivitajiet li ġew organizzati minn din is-Sezzjoni ma naqsu qatt, iżda
dejjem komplew jiżdiedu matul iż-żminijiet. Nixtieq nagħlaq billi nuri l-apprezzament
tiegħi lejn is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija fi ħdan l-ewwel Soċjetà Mużikali flImqabba tax-xogħol u s-sagrifiċċju kollu li jsir ad unur il-Patruna tal-Imqabba Santa
Marija.

Is-Sur Alex Falzon waqt
l-armar tal-pedestalli
fil-festa titulari ta’ Santa
Marija.

Is-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija tixtieq tawgura
kull suċċess lill-membri
kollha fi ħdan is-St Mary
Mqabba Pool Team
li qed jipparteċipa
fil-kampjonat Nazzjonali
tal-Pool.
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Messaġġ mit-tielet
President taż-Żgħażagħ
Is-Sur Carlo Sciberras

Ninsab tassew onorat li ġejt mitlub sabiex naqsam ftit ħsibijiet magħkom il-qarrejja
f’din il-ħarġa straordinarja tal-pubblikazzjoni popolari ‘It-Titular’.
‘Straordinarja’ Għaliex? – Żgur li mhux biss għax id-dehra hija waħda differenti, jew
għax ser insibu bosta artikli interessanti jew sempliċiment għax iddeċidejna li għandha
tkun speċjali.
‘Straordinarja’ però, proprju għall-fatt li f’din il-ħarġa ser inkunu qegħdin nerġgħu
ngħixu dak kollu li llum il-ġurnata jinsab miktub u kkonservat b’għożża kbira fl-istorja
glorjuża tas-Sezzjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija.
‘Straordinarja’ wkoll għar-raġuni li din il-ħarġa tal-pubblikazzjoni ‘It-Titular’ ser tkun
qiegħda tiċċelebra l-aspirazzjonijiet, il-viżjoni, is-sagrifiċċji, l-isfidi, il-kuraġġ, in-niket,
il-ferħ u l-kisbiet taż-żgħażagħ kollha li ffurmaw parti minn din is-Sezzjoni tul l-aħħar
20 sena.
Hekk kif qed nikteb dawn il-kelmtejn erġajt ħassejt dawn l-emozzjonijiet li kelli x-xorti
nesperjenza flimkien ma’ sħabi f’diversi kumitati li kont parti minnhom b’ mod partikulari
f’dawk is-6 snin li servejt bħala President tas-Sezzjoni Żgħażagħ. Għaddew proprju 14il sena minn mindu wrejt l-interess li nagħmel parti mill-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ
fejn proprju wara l-Festa tal-1999 kont ġejt avviċinat biex nifforma parti mill-Kumitat.
Kont għadni żagħżugħ ta’ 16-il sena mingħajr l-ebda esperjenza ta’ x’jirrikjedi li tkun
membru ta’ kumitat, però sforz tal-entużjażmu u d-determinazzjoni aċċettajt b’ferħ u
minn dak iż-żmien komplejt inservi sena wara l-oħra f’kull Kumitat, fejn eventwalment
fis-sena 2003 okkupajt il-kariga ta’ kaxxier u fis-sena 2004 ġejt maħtur minn sħabi bħala
President – kariga li fiha investejt iż-żgħożija u l-enerġija kollha tiegħi sa Settembru
2009.
Huwa fatt ukoll li l-Kumitat taż-Żgħażagħ kien ta’ importanza kbira għalija fl-iffurmar
tal-karattru u l-personalità tiegħi. Għalhekk tul dawn is-snin, bl-istess prinċipju jberraq
f’moħħna ridna rroddu lura dan kollu liż-żgħażagħ u lis-Soċjetà. Għarafna nkunu
inkussivi, b’iżjed opportunitajiet għaż-żgħażagħ tagħna biex jużaw u jiżviluppaw ilpotenzjal u t-talenti tagħhom.
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Irnexxielna wkoll inkunu ta’ distinzjoni kemm fl-Imqabba, f’Malta u saħansitra barra
minn xtutna permezz ta’ proġetti Internazzjonali ta’ Skambju Kulturali fl-2005 u fl-2006
ġewwa l-Imqabba u Reggio Calabria flimkien mal-Assoċjazzjoni Cristiane Lavoratori
Italiani permezz tal-Programm YOUTH tal-Unjoni Ewropea, li kienu proġetti uniċi taxxorta tagħhom li qatt saru miż-żgħażagħ Imqabbin.
Ma nistax ma nsemmix ukoll il-Ġimgħa Marjana fl-2005, l-introduzzjoni talpubblikazzjoni ‘It-Titular’ fl-2006, ‘La Semana Santa’ u l-ewwel miġja storika talArċisqof Pawlu Cremona fl-Imqabba fl-2007. Impossibbli li f’dan l-ispazju nsemmi
l-esperjenzi kollha tiegħi u ta’ sħabi fil-Kumitat, però ma nista’ qatt ninsa l-esperjenzi li
għexna flimkien waqt l-introduzzjoni tal-ewwel Presepju Ħaj fl-2006 u sena wara meta
ġejna onorati bl-ewwel premju fil-kompetizzjonijiet tal-Milied tal-2007. Ma ninsiex
ukoll iċ-Ċenaklu Ħaj u d-difna ta’ Kristu fis-sotterran tal-każin introdotti fl-2009.
Bla dubju ċ-ċelebrazzjoni tal-Festa kienet fuq quddiem nett tal-aġenda tagħna fejn
flimkien daħħalna l-kunċett ta’ ‘Briju Organizzat’, l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu flImqabba. Il-Marċ tal-Aħħar Tridu tajnieh dehra kompletament differenti permezz ta’
koreografiji u sistemi ta’ dwal sinkronizzat mal-mużika u sistema inġenjuża ta’ kanuni
bl-arja kkumpressata. Ma nistax ma nsemmix il-Bandalora Artistika u l-Gwarniċun
Mekkanizzat bħala żewġ proġetti pilota fl-2004 u fl-2008.
Intenni bis-sħiħ li wieħed mill-akbar sodisfazzjonijiet tiegħi u ta’ sħabi li servejna filkumitati tul dawn is-snin, hu l-fatt li rawwimna żgħażagħ oħrajn tul il-kors tat-tmexxija
tagħna. Dawn huma l-istess żgħażagħ li llum il-ġurnata għandhom it-tmun tat-tmexxija
tal-Kumitat f’idejhom, l-istess żgħażagħ determinati li mhux biss komplew ikabbru
dak kollu li għamlu ż-żgħażagħ ta’ qabilhom imma għarfu jkunu huma wkoll fil-quċċata
f’dak kollu li qed jagħmlu bħalissa!
Fejn Hemm l-Għaqda, Hemm is-Saħħa! Nawgura ħafna u ħafna suċċessi lill-Kumitat
tas-Sezzjoni Żgħażagħ preżenti – Is-Soċjetà kburija bikom!

Is-Sur Carlo Sciberras malArċisqof ta’ Malta, Mons. Pawl
Cremona fil-ftuħ tal-ewwel
edizzjoni tal-wirja unika, ‘La
Semana Santa’, fl-2007.
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Messaġġ mill-Eks-President
taż-Żgħażagħ
Is-Sur Robert Ghigo

Huwa ta’ pjaċir u sodisfazzjon kbir għalija, li bħala eks-President tas-Sezzjoni Żgħażagħ,
ġejt mitlub nikteb dawn l-erba’ kelmiet fuq is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, għaqda
li mill-bidu tagħha dejjem għolliet isem is-Soċjetà ’l fuq u dejjem kisbet unuri oriġinali
u ta’ valur uniku.
F’Settembru tal-2009 kont ġejt avviċinat biex nifforma parti mill-kumitat tas-Sezzjoni
Żgħażagħ. Aċċettajt din il-proposta, u flimkien ma’ grupp ieħor ta’ żgħażagħ iffurmajna
kumitat li kien varjat minn żgħażagħ li diġà kienu jiffurmaw parti mill-kumitat talpassat, u oħrajn ġodda li laqgħu l-isfida li jkunu parti minn din l-għaqda għall-ewwel
darba. Kellha tkun is-sena li twassal għall-Festa Ċentinarja u għalhekk ried ikun hemm
pjan konkret ta’ ħidma kontinwa. Ġejt propost minn sħabi kollha bħala President ta’ din
l-istess Sezzjoni Żgħażagħ, sfida li aċċettajt minn qalbi kollha. Flimkien ħdimna bis-sħiħ
biex nippuvaw nolqtu lil kulħadd fl-attivitajiet imtellgħin, u fl-istess ħin inkomplu nsaħħu
din is-sezzjoni. Organizzajna diversi attivitajiet fosthom ‘Karaoke Night’, ‘Christmas
Dinner’, ‘La Semana Santa’, ‘Football tournament’, ‘Playstation Tournament’, ‘Ġimgħa
Marjana’, ‘Pool Party’ u ħafna oħrajn li kellhom iwassluna biex nilħqu l-qofol tagħna fit13 t’Awwissu 2010, il-famuż marċ taż-żgħażagħ tat-Tielet Tridu! Kulħadd jaf is-suċċess
kbir li ksibna dakinhar, fejn flimkien bħala Sezzjoni Żgħażagħ u bl-għajnuna ta’ żgħażagħ
oħra tellajna Briju Organizzat li għadu jissemma sal-lum il-gurnata. Sodisfazzjon kbir
għalina lkoll li s-sagrifiċċji li tkun għamilt matul is-sena jissarrfu f’suċċess wieħed!
Nistgħu ngħidu li bqajna nsaħħu dak li bnew ta’ qabilna, dejjem għall-istess għan: “Li
nkomplu nkabbru l-festa li tant għandna għal qalbna’’.
Inkun qed nigdeb jekk ngħid li tul is-sena ta’ presidenza tiegħi fil-kumitat ġie kollox
ward u zahar. Għaddejna minn mumenti fejn kellna nieħdu deċiżjonijiet mhux faċli,
mumenti fejn mhux kollha konna naqblu fuq l-istess suġġett, però dejjem ġbidna ħabel
wieħed u qatt ma qtajna qalbna. Irrispettajna lil xulxin u konna tim eċċezzjonali! Jien
dejjem emmint li fejn hemm l-Għaqda hemm is-Saħħa, u żgur li dan il-motto għinna
biex naslu fid-direzzjoni li mmirajna għaliha fil-bidu tas-sena. Ma nistax ma nsemmix
ukoll l-appoġġ kontinwu li dejjem tajna lill-Kumitat Ċentrali, lill-Għaqda tal-Armar, u
lill-Għaqda tan-Nar, fejn konna dejjem preżenti u ta’ għajnuna importanti kemm matul
is-sena u anke fiż-żmien tal-festa. Żgur, li bħala President ta’ din is-Sezzjoni Żgħażagħ
inħossni kburi u onorat li kont parti minn dan is-Suċċess li ksibna flimkien għal din isSoċjetà glorjuża.
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• Vast range of
Car Accessories
• Tinted Glass Installation
• Computer Cut Stickers
• Stereos & Car Audio Equipment

Imqabba Road, Is-Si©©iewi
Tel: 2146 2537
Mob: 9948 6437
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Minn qalbi nixtieq nirringrazzja
lil dawk in-nies kollha li dejjem
jappoġġjaw liż-żgħażagħ tagħna.
L-appoġġ u l-għajnuna tagħkom huma
importanti biex inkomplu nimtlew
bl-enerġija għall-futur. Nirringrazzja
wkoll lil dawk iż-żgħażagħ kollha li
b’xi mod jew ieħor fil-passat, bnewlna
pedament sod li stajna nkomplu nimxu
fuqu u nsaħħuh. Ninkoraġġixxi wkoll
lil dawk iż-żgħażagħ li forsi qatt ma
kienu parti integrali mill-kumitat u
mill-każin, biex jingħaqdu u jkunu
protagonisti magħna biex flimkien
inkomplu nkabbru u niċċelebraw ilfesta li tant hi għal qalbna: ‘Il-Festa
ta’ Ommna Marija Mtellgħa s-Sema’.
VIVA SANTA MARIJA!
Is-Sur Robert Ghigo jippreżenta għotja
ta’ apprezzament lis-Sur Michael
Chetcuti fi Programm Vokali
u Strumentali f’Marzu tal-2010.

Is-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija
tixtieq tirringrazzja
lil kull min irreklama
l-prodotti tiegħu
f’din il-pubblikazzjoni.
Jekk trid tirreklama l-prodott tiegħek
b’reklamar effettiv u b’rati mill-aktar vantaġġjużi,
ċempel fuq 79314862, 99000815.
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Is-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija
flimkien
mal-Għaqda Armar
iħeġġu aktar tfal u żgħażagħ
sabiex jitgħallmu l-liedna.
Ejjew
inkomplu nsebbħu t-toroq
tal-Festa tagħna flimkien…
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Iż-Żgħażagħ fil-Banda
Philippe Saliba, Bandist Ûag˙Ωug˙ tal-Post

Mingħajr ebda dubju, bħal kull sezzjoni fi ħdan is-soċjetà tagħna, iż-żgħażagħ jiffurmaw
parti kbira u importanti mill-banda wkoll. Nistgħu ngħidu li l-maġġoranza tal-bandisti
huma kollha żgħażagħ li joffru s-servizz tagħhom b’mod volontarju iżda b’ħeġġa u
entużjażmu kbir.
L-element żagħżugħ jgħin sabiex issoċjetà, fid-diversi għaqdiet differenti
tagħha fosthom ukoll il-banda tagħna,
Re Ġorġ V, tikber maż-żminijiet. Fejn
jidħol aspett ta’ banda dan iseħħ finnumru t’allievi li jkunu qegħdin jitħarrġu
mis-Surmast bravu Mro David Agius u
l-assistent tiegħu Gordon Mayer u anke
bħala numru ta’ bandisti li jiffurmaw parti
mill-banda. Il-banda tikber ukoll fejn
jidħol l-element mużikali. Għandha bżonn
tibqa’ timxi maż-żminijiet sabiex tilħaq
udjenza ta’ etajiet diversi u tolqot il-gosti
ta’ kulħadd fis-siltiet mużikali li jindaqqu
fil-pubbliku, kemm f’raħalna fl-okkażjoni
tal-festa kif ukoll fl-okkażjonijiet l-oħra
li tieħu sehem fihom il-banda. B’dan ilmod qegħdin nattiraw aktar l-attenzjoni ta’
ġenerazzjonijiet iżgħar u nagħmlu riklam
tajjeb sabiex inħeġġu iktar żgħażagħ jingħaqdu malbanda.
Nistgħu ngħidu li l-Kummissjoni Banda, li taħdem
sabiex tippromwovi l-banda stess u tikseb fondi
sabiex intejbu t-tagħlim u r-riżorsi tal-bandisti tagħna,
hija komposta minn żgħażagħ li huma bandisti
wkoll. Fit-tielet ġimgħa ta’ Jannar tal-2013, ilbanda tas-soċjetà rrappreżentata minn erba’ bandisti
żgħażagħ tal-post flimkien mas-Surmast tagħha
ħadet sehem fl-attività “It-Tagħlim taż-Żgħażagħ
fil-Każini tal-Banda”. Din is-serata, li ġiet imtellgħa
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mill-Aġenzija Żgħażagħ, tat l-opportunità
lil diversi baned isemmgħu leħinhom,
dejjem b’mod strumentali. L-għan ewlieni
ta’ din l-attività kien sabiex jinkisbu
fondi mill-Unjoni Ewropea li jistgħu jiġu
użati biex jittejjeb il-materjal użat fittagħlim, jissebbaħ billi jiġi mmodernizzat
l-ambjent fejn isir it-tagħlim tal-allievi
u biex jinxtraw strumenti ġodda u ideali
għall-istudenti. Il-banda tagħna diġà bdiet
tibbenefika minn din l-iskema bix-xiri ta’
tletin music stand sabiex jintużaw fl-okkażjonijiet tal-banda u kompjuter ġdid aġġornat
b’programm li jgħin fit-tagħlim u l-kitba tal-mużika.
Fil-ġimgħat ta’ qabel il-festa tal-2012, il-Kummissjoni Banda b’inizjattiva tal-bandist
żagħżugħ Chris Schembri Baldacchino, iddeċidiet li tagħmel għotja f’isem il-bandisti
kollha tal-post fil-forma ta’ silta mużikali li ġġib
l-isem ta’ Michael Jackson: Through the Years, li
ta’ min isemmi li ġiet imżanżna għall-ewwel darba
waqt il-programm Vokali u Strumentali li jittella’ fl10 t’Awwissu f’ġieħ Marija Assunta. Iżda dan mhux
kollox. B’kollaborazzjoni mad-diversi għaqdiet
l-oħra tas-soċjetà, il-Kummissjoni bdiet tradizzjoni
sabiex fil-festa, sena wara l-oħra, l-għaqdiet differenti
jippreżentaw silta moderna bħala rigal lill-banda u
b’hekk l-arkivju mużikali jibqa’ dejjem jikber.
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Matul is-snin, il-banda stiednet diversi
baned barranin sabiex jingħaqdu magħna
fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ddedikata
lil Ommna Marija Assunta. Fost dawn
kien hemm il-Bedford Town Band li
żaru raħalna fis-sena 2005 u l-banda
Associazione Bandista Cittadina di Cave
li ngħaqdu magħna fis-sena 2008. L-iskop
ta’ dawn l-inizjattivi kien kemm sabiex
il-baned ikomplu jferrħu l-atmosfera filġimgħa tal-festa kif ukoll biex l-allievi u
l-bandisti żgħażagħ tal-post jitħalltu ma’
bandisti barranin. Dan serva wkoll biex
jitħalltu l-kulturi, it-tagħlim tal-mużika u
anke l-esperjenzi.
Il-banda ħadmet sabiex issaħħaħ dan
l-aspett ta’ taħlit. Jien stess kont iffortunat
biżżejjed li ngħaqadt mal-banda Taljana
f’kunċert li sar fid-9 t’Awwissu 2008 bħala
rappreżentant tal-banda tal-lokal. Kienet
esperjenza inkredibbli u li konvint li
żgħażagħ oħra żgur jibbenefikaw minnha
meta jiġi offrut ċans ta’ opportunità bħal
din. Il-Banda Re Ġorġ V tat sehemha barra
minn xtutna f’festival li sar f’Cave qrib
Ruma fl-2007, l-istess sena li s-soċjetà
permezz tal-Għaqda tan-Nar rebħet unur
ieħor meta ħadet l-ewwel fil-konkors
Caput Lucis. Kienet waħda minn tmien
baned Ewropej li taw diversi kunċerti u
daqqew mat-toroq tal-belt. Din il-mawra serviet ta’ okkażjoni mhux biss edukattiva iżda
li laqqgħet żgħażagħ ta’ kulturi differenti u anke ddevertejna flimkien.
Il-Kummissjoni Banda dejjem ħadmet id f’id mas-sezzjonijiet l-oħra tas-soċjetà sabiex
niġbdu ħabel wieħed għal skop ewlieni. Il-banda minn dejjem kienet minn ta’ quddiem
sabiex tiċċelebra rebħ ta’ unuri flimkien mal-Għaqdiet tan-Nar tagħna. Dejjem ħadmet
id f’id mas-Sezzjoni Żgħażagħ fl-attivitajiet tas-Semana Santa, L-Imqabba mal-Medda
taż-Żmien u aktar riċenti Il-Presepju Ħaj. L-għan ewlieni taż-żgħażagħ bandisti huwa
li nkomplu naħdmu flimkien maż-żgħażagħ kollha tas-soċjetà sabiex il-festa tant għal
qalbna tibqa’ ħajja, żagħżugħa u tkompli tikber. Viva l-Kbira Marija Assunta!
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Messaġġ mir-Rettur tal-Fratellanza
tas-Santissimu Sagrament

Is-Sehem taż-żgħażagħ
fil-Fratellanzi…

Antoine Farrugia

Kull meta kienet tiġi mwaqqfa parroċċa, in-nies tal-lokal kienu jinġabru fi gruppi u joħolqu
unjoni reliġjuża bejniethom. Dawn l-unjonijiet ħadu l-isem mil-lingwa Taljana ‘Fratelli’ li
tfisser aħwa. Infatti, illum insibuhom bħala Fratellanzi. Eżempju ta’ dawn huma nies taxxogħol bħal mastrudaxxi li kienu jipprofessaw mal-Fratellanza ta’ San Ġuzepp. Fost l-iktar
fratellanzi popolari li ssibhom f’kull parroċċa huma l-Fratellanzi tas-Ssmu Sagrament u
tar-Rużarju Mqaddes. Ma’ dawn il-fratellanzi, bdew jiżdiedu oħrajn bħal tal-Agunija; ilKunċizzjoni; tal-Karmnu, Santu Rokku, taċ-Ċintura; tad-Duttrina; Sant’Andrija; San Mikiel
u oħrajn.
Fl-Imqabba din mhux eċċezzjoni. Għalkemm raħal żgħir,
insibu tliet fratellanzi li huma tas-Ssmu Sagrament li
ġiet imwaqqfa proprju fis-sena 1600 li l-festa prinċipali
tagħha hija l-festa ta’ Corpus Christi u l-Qalb ta’ Ġesù;
tar-Rużarju Mqaddes imwaqqfa fl-1598 li l-festa tagħha
hija l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju u l-Fratellanza talKunċizzjoni mwaqqfa fl-1772 u li tieħu ħsieb il-festa
primarja tal-Kunċizzjoni u dik tal-Madonna tal-Ġilju.
Il-Fratellanza tas-Ssmu Sagrament hija l-iktar fratellanza
impenjata matul is-sena. Minbarra li torganizza laqgħat
ta’ formazzjoni għall-membri tagħha, tieħu sehem ukoll
fil-purċissjonijiet li jsiru fl-Imqabba. Dawn jinkludu
l-purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm; l-armar u ż-żarmar tassepulkru; il-Kwaranturi Mqaddsa li jintemmu b’purċissjoni ħdejn il-kappella tas-Sagrament;
il-purċissjoni ta’ Corpus; waqt il-quddiesa tal-Qalb ta’ Ġesù u fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju.
Ma’ dawn, wieħed isemmi s-sehem tal-Fratellanza fil-festa titulari ta’ Santa Marija fejn ilFratellanza tas-Ssmu Sagrament tieħu sehem b’mod uniku fit-Tranżulazzjoni tar-Relikwija
tal-Madonna. L-għada, flimkien mal-fratellanzi l-oħra tieħu sehem fil-purċissjoni bl-istatwa
artistika ta’ Santa Marija. Wara l-festa titulari, il-fratellanza tieħu sehem ukoll fil-festi talMadonna tar-Rużarju kif ukoll f’tal-Immakulata Kunċizzjoni.
Minn hawnhekk nixtieq insellem liż-żgħażagħ kollha li kull meta ninfurmawhom jiġu bi
ħġarhom għal dawn l-attivitajiet. Nixtieq nirringrazzja liż-żgħażagħ tas-Soċjetà Santa Marija
li tawna l-opportunità li nsemmgħu l-vuċi tagħna fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif talistess sezzjoni. Filwaqt li nawguralhom kull suċċess, ikomplu jaħdmu biex fl-attivitajiet li
jorganizzaw dejjem ifaħħru l-isem t’Alla u żgur Ommna Marija mtellgħa s-sema bir-Ruħ u
l-ġisem tindukrahom.
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Messaġġ minn membru żagħżugħ
fi ħdan l-Għaqda Armar

L-armar u ż-Żgħażagħ
fis-Soċjetà Santa Marija

Ian Camilleri

Sa mit-twaqqif tal-ewwel kumitat taż-żgħażagħ
l-iskop ewlieni ta’ din is-sezzjoni l-ewwel u
qabel kollox kien li nkomplu nkabbru l-festa tant
għażiża għalina. Matul dawn l-aħħar għoxrin
sena l-preżenza ħabrieka taż-żgħażagħ fi ħdan
is-soċjetà tagħna kienet minn dejjem waħda li
tinħass u tat il-frott. Din is-Sezzjoni matul dawn
is-snin organizzat diversi attivitajiet bl-iskop
li żżomm lil din is-Soċjetà aktar ħajja matul
is-sena, tqajjem sens kulturali sew fis-Soċjetà
tagħna kif ukoll f’raħalna.
Matul dawn is-snin kollha nista’ ngħid li ta’ kull
sena, kull kumitat li kien hawn kien ta’ għajnuna
kbira lill-Għaqda Armar. Nistgħu ngħidu wkoll li
dawn iż-żewġ sezzjonijiet kibru flimkien, it-tnejn
li huma kienu jibbażaw l-istruttura tagħhom fuq
żgħażagħ ħabrieka li taw il-kontribut tagħhom
biex illum qegħdin niċċelebraw festa ta’ livell
għoli.
Nistgħu ngħidu li l-armar fl-Imqabba, b’mod speċjali fil-każin ta’ Santa
Marija ilu jsir sa mill-1920, fejn storikament hu miktub li ħafna millarmar tal-festa ta’ Santa Marija sar bejn l-1920 u l-1923, fejn dak iżżmien, il-protagonisti kienu Baskal Gauci, Giovanni Zammit u Lorenzo
Zammit. F’dan iż-żmien saru l-istatwi tat-12-il Appostlu, ta’ Sant’Anna
u San Ġwakkin flimkien mal-pedestalli tagħhom, sett ta’ anġli u l-istatwi
kollha tal-pedestall il-kbir, inkluż l-inkurunazzjoni tal-Madonna.
Jekk fiż-żminijiet passati b’mod speċjali fl-għoxrinijiet kien sar ammont
kbir ta’ armar, ma nistgħux ma niftakrux fit-tmiem tas-seklu 20 u l-bidu
tas-seklu 21, hekk kif f’dawn is-snin twieldet is-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija, li kienet parti importanti għall-Għaqda tal-Armar biex
tkompli żżid aktar armar mill-ifjen u tirrestawra dak antik li matul iżżmien ikollu bżonn ta’ xi manutenzjoni.
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Fis-snin disgħin ingħata bidu għal diversi
proġetti bħalma huma t-toroq Santa Marija,
San Innoċenzu u l-Kileb fejn iżżanżnu
sett ta’ seba’ pavaljuni b’disinn ta’ Renzo
Gauci, u x-xogħol ta’ tfassil, tqegħid u
tixlil ta’ dawn il-pavaljuni sar minn Mario
Camilleri filwaqt li l-ħjata saret permezz
tal-għajnuna taż-żgħażagħ membri fisSezzjoni Żgħażagħ flimkien mal-Għaqda
tan-Nisa. Ix-xogħol ta’ sfumar ħa ħsiebu
ż-żagħżugħ Patrick Ghigo. Dawn l-istess
żgħażagħ ħadmu fuq sett ta’ 13-il pavaljun
għal Triq Santa Katerina, erba’ pavaljuni
għal Triq id-Duluri, ħames pavaljuni għal
Triq il-Parroċċa filwaqt li f’dawn l-aħħar
snin kienet inħadmet il-parti ta’ fuq ta’ Triq
il-Parroċċa bil-għajnuna ta’ Bevill Ghigo u
sfumar ta’ Patrick Ghigo.
Matul dawk is-snin iżżanżnu sett ta’ erba’
pilandri għal madwar iz-zuntier fejn iż-żgħażagħ
ħabrieka Mario Camilleri u Jerry Ghigo kienu
strumentali flimkien ma’ Andrew Zammit biex dawn
tlestew matul dik l-istess sena. L-ixkatlar u t-tqattigħ
ta’ pjanċi daħal għalihom iż-żagħżugħ Mario Camilleri
filwaqt li l-irħamar kien sar minn Paul Gauci u
l-induratura minn Mario Camilleri. Hawnhekk isSezzjoni Żgħażagħ apparti li tat għajnuna manwali
ħallset ukoll waħda mill-pilandri. Fl-istess snin kien
sar xogħol ta’ restawr fuq il-pedestalli tal-Appostli talpjazza, fejn iż-żgħażagħ kienu taw l-għajnuna tagħhom
fl-ixkatlar tal-iskultura li reġgħet saret mill-ġdid malerba’ faċċati tal-pedestalli.
Is-snin ta’ wara l-kumitat taż-żgħażagħ ħa ħsieb li
jkompli jsebbaħ il-pjazza tal-knisja b’sett ta bandalori
ġodda li nħadmu kollha miż-żgħażagħ
membri ta’ dan il-kumitat u li ġew imħallsin
ukoll mill-istess membri.
Meta l-Parroċċa tal-Imqabba għalqet 400
sena, is-Sezzjoni Żgħażagħ ħarġu bl-idea
li Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija tissebbaħ
permezz ta’ settijiet ta’ fistuni, liedna u arbli
ġodda. F’din is-sena, li kienet l-1998, iż-
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żgħażagħ, flimkien mal-Għaqda tal-Armar
u s-Sezzjoni Nisa, kienu għenu wkoll biex
issir bandiera artistika ġdida li tittella’ malarblu tal-każin.
Fis-sena
tal-Millennju,
is-Sezzjoni
Żgħażagħ kienet tat l-għajnuna finanzjarja
tagħha lill-Għaqda tal-Armar billi kompla
jiżdied l-armar fil-pjazza u komplew
jissebbħu aktar toroq fl-Imqabba. Sar xogħol
fuq sett ta’ bandalori ġodda għall-pjazza
fejn l-isfumar tagħhom sar miż-żagħżugħ
Imqabbi, Patrick Ghigo. Fuq disinn ta’
Renzo Gauci u inizjattiva tas-Sezzjoni
Żgħażagħ kien inbeda xogħol għal proġett
ferm ambizzjuż ta’ sett trofej għall-pjazza.
F’din is-sena wkoll kien inħadem sett ta’
liedna ġdida għal diversi toroq prominenti.
Matul dawn is-snin ġew imżejna b’sett ta’
pavaljuni u bandalori ġodda diversi toroq
madwar ir-raħal li saru permezz tal-ħidma
taż-żgħażagħ fosthom Mario Camilleri,
Patrick Ghigo, Bevill Ghigo u diversi oħrajn
flimkien mal-membri tas-Sezzjoni Nisa u
l-Għaqda tal-Armar. Is-Sezzjoni Żgħażagħ
matul din is-sena kienet strumentali, fejn
iffinanzjat parti mill-proġett tat-trofej ilġodda li żżanżnu fil-pjazza tar-raħal. Fissena ta’ wara l-istess sezzjoni żgħażagħ
kienet iffinanzjat id-disinn u l-materjal biex
setgħu jitlestew l-armi għal mat-trofej talpjazza, fejn ta wkoll l-għajnuna manwali
tiegħu Michael Ghigo biex b’hekk dawn
l-opri artistiċi setgħu jitgawdew kompluti.
Bejn l-2006 u l-2007, l-Għaqda tal-Armar
bdiet taħseb għall-proġett ta’ armar ġdid
biex issebbaħ Triq Karmenu Ciantar fejn
bla dubju sabet l-appoġġ tas-Sezzjoni
Żgħażagħ. Iż-żgħażagħ kienu minn ta’
quddiem biex joffru l-għajnuna finanzjarja tagħhom biex inxtraw tliet statwi li żżanżnu
f’din it-triq, u dawn kienu ta’ San Ġwann il-Battista, San Ġużepp u Żakkarija. Iżżgħażagħ kif għamlu ta’ kull sena taw l-għajnuna tagħhom fl-armar u ż-żarmar tat-tiżjin
kollu tal-festa.
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Għal dawn l-istatwi kien meħtieġ sett
ta’12-il pedestall li flimkien mal-Għaqda
tal-Armar kien hemm iż-żgħażagħ involuti
bħal Mario Camilleri, Ian Camilleri, Ivan
Falzon u Matthew Ellul li bl-għajnuna ta’
Emanuel Pace, Joseph Tonna u Charlie
Falzon taw ħinhom biex dawn il-pedestalli
setgħu jitlestew.
Għall-festa tal-2011, fi Triq Karmenu
Ċiantar ukoll, iżżanżnu erba’ bandalori
minn sett ta’ tmienja. Is-Sezzjoni Żgħażagħ
tat l-appoġġ tagħha għal dan il-proġett
kemm b’mod finanzjarju kif ukoll b’mod
manwali. F’din is-sena s-Sezzjoni Żgħażagħ
ħadet ħsieb li tqaxxar u tiżbogħ mill-ġdid
l-arbli ta’ Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija.
Fil-festa tas-sena ta’ wara żżanżnu wkoll
żewġ pavaljuni minn sett ta’ għaxra li saru
għal Triq Valletta u dan sar miż-żgħażagħ
Ian Camilleri u Daniela Barbara flimkien
ma’ Antoine Abdilla.
Il-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ kienu ta’
għajnuna kbira fil-bosta ikliet li l-Għaqda
tal-Armar torganizza matul is-sena. Matul
is-sena li għaddiet ġie introdott ukoll
tagħlim ta’ liedna lit-tfal mis-Sezzjoni
Żgħażagħ.
Ma nistgħux ninsew l-għajnuna li jagħtu
ż-żgħażagħ fil-jiem tal-festa li jkunu
strumentali biex jintrama r-raħal fi żmien
qasir. F’dan il-qasam hawn l-aktar li jinħass il-kontribut u l-enerġija ta’ diversi żgħażagħ.
Matul dawn is-snin mit-twaqqif tal-ewwel kumitati nħoloq grupp ta’ żgħażagħ bħalma
huma l-aħwa Falzon li ta’ kull sena kienu ta’ għajnuna kbira matul dawn il-jiem.
Nistgħu nikkonfermaw li l-Għaqda tal-Armar li minnha nnifisha hi waħda żagħżugħa,
ilha tiġi megħjuna b’diversi modi mis-Sezzjoni Żgħażagħ u dan dejjem għal għan wieħed
biex inkomplu nkabbru u nsebbħu r-raħal tal-Imqabba fil-Festa Titulari ta’ Santa Marija.
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Mid-Delegat tal-Logħob tan-Nar tal-Art

L-amalgamazzjoni taż-Żgħażagħ
man-nar tal-art
Matthew Ellul

Qabel nibda nixtieq nirringrazzja lill-kumitat tas-Sezzjoni
Żgħażagħ li tani din l-opportunità biex nikteb dan l-artiklu
qsajjar fl-okkażjoni ta’ għeluq l-20 sena tal-istess sezzjoni,
biex b’hekk niddeskrivi l-għajnuna u l-ħidma siewja li jagħtu
l-membri ta’ din is-sezzjoni u x-xogħol li jsir matul is-sena
f’dak li għandu x’jaqsam mal-logħob tan-Nar tal-Art.
Bħalma tafu, erġajna qegħdin biss ftit xhur ’il bogħod millfesta ta’ Santa Marija, il-Patruna tagħna l-Imqabbin. Iż-żmien
jgħaddi u ma jistenna lil ħadd u wara l-festa li għaddiet, ixxogħol ma waqafx kemm fil-post tan-nar kif ukoll fl-imħażen,
bħalma ġara fis-snin li għaddew. Kif jaf kulħadd, id-delizzju
tagħna jirrikjedi ħafna xogħol, kif ukoll dedikazzjoni kbira.
Tista’ tgħid li kuljum issib lil xi ħadd jaħdem fl-imħażen bla
heda, min jiżbogħ, min jobrom, min ifassal xi
reddiena ġdida, min jagħmel xi manutenzjoni u
ħafna affarijiet oħra.
Wara l-festa li għaddiet, eżattament fix-xalata,
bdejna nnaddfu l-biċċiet tan-nar mill-fdalijiet u
nistivawhom ġewwa l-maħżen, bl-għajnuna ta’
xi żgħażagħ ħabrieka. Wara, inbeda x-xogħol
ta’ brim, ix-xogħol ta’ kkargar għall-festa tal2013, kif ukoll ħidma għall-wirjiet ta’ barra
mir-raħal sabiex jinġabru fondi biex b’hekk
ikunu jistgħu jsiru l-ħarqiet ta’ matul ilġimgħa tal-festa wisq għażiża għalina. Dan
għaliex l-ispejjeż saru kbar ħafna u qegħdin
jiżdiedu minn sena għal sena. Fil-fatt, fl-14 ta’
Settembru 2012, tellajna wirja ta’ logħob tanNar tal-Art ġewwa l-Valletta Waterfront fi tluq
minn Malta tal-vapur lussuż ‘Mein scheif’.
Dawn l-avvenimenti kollha li għadni kif
semmejt hawn fuq ma jkunux jistgħu jitwettqu
jekk mhux bl-għajnuna ta’ dawn l-istess żgħażagħ u soċi oħra fi ħdan is-soċjetà tagħna.
B’dispjacir ikolli ngħid li għall-ammont ta’ xogħol li jirrigwarda n-Nar tal-Art, xi kultant
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l-għajnuna ma tkunx biżżejjed, għalkemm ix-xogħol pjanat
dejjem sar u tlesta kif mixtieq anke saħansitra fl-agħar
mumenti ta’ qtigħ il-qalb.
L-Għaqda tagħna dejjem kienet waħda kreattiva u innovattiva
mill-bidu nett tagħha. Fost ftit mill-ħafna affarijiet li din
l-għaqda ħolqot kienu ‘l-Universal joint’ tal-mibki Joseph
Ghigo, l-arloġġ li kien jaħdem preċiżament bħal dak talKnisja Parrokkjali, il-kompjuter, il-kalkulatriċi u ħafna
affarijiet oħra li rnexxielhom jallegraw in-nies preżenti
matul is-snin. Dawn iż-żewġ elementi ta’ kreattività u ta’
innovazzjoni wasslu lill-Għaqda Nar tal-Art biex tippreżenta
x-xogħol tagħha waqt avvenimenti importanti u storiċi,
kif ukoll kompetittivi. Unur li se jibqa’ mnaqqax fl-istorja
tagħna huwa dak tar-rebħ tal-Festival Nazzjonali tal-Logħob tan-Nar tal-Art li sar fuq ilFosos tal-Furjana proprju f’April tas-sena 2010 fejn l-għaqda tagħna tat xow grandjuż li
kulħadd baqa’ mbellah bih. Ta’ min jgħid li kienu ż-żgħażagħ membri fi ħdan is-soċjetà
tagħna li ħadmu u stinkaw ħafna sabiex stajna nġibu dan l-unur lejn il-każin tagħna.
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Permezz ta’ dan l-artiklu nixtieq nieħu
l-opportunità biex inħeġġeġ aktar żgħażagħ
biex jingħaqdu magħna. Ħadd m’għandu jaqta’
qalbu, għax kulħadd huwa kapaċi jagħmel
affarijiet differenti.
Minn hawn nixtieq nirringrazzja u nuri
l-apprezzament tiegħi lejn dawk l-individwi u
benefatturi li b’xi mod jew ieħor dejjem kienu
ta’ għajnuna, għax mingħajrhom ma jkunx
possibbli li jkollna ħarqiet ta’ kwalità li jagħtu
gost lill-pubbliku preżenti fil-ġimgħa talfesta tagħna. Nirringrazzja wkoll lill-familjari
tagħna tas-sagrifiċċji u l-paċenzja li huma
wkoll jieħdu bina.
Qabel ma nagħlaq dan l-artiklu tiegħi, nixtieq
nawgura kull suċċess possibbli lis-Sezzjoni
Żgħażagħ Santa Marija li sa ftit ta’ żmien ilu
jien kont nagħmel parti mill-kumitat tagħha,
iżda kelli ntemm il-kariga tiegħi minħabba
xogħol ieħor fl-istess soċjetà.
Grazzi u tislijiet,
Viva Santa Marija.
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Mil-Licencee tal-Kamra

Is-Sehem taż-żgħażagħ fl-Għaqda
tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba
Josef Camilleri

Din is-sena hija waħda speċjali, għaliex jaħbat l-għoxrin anniversarju minn meta
fis-Soċjetà Glorjuża tagħna tal-każin Santa Marija ġewwa l-Imqabba ġiet
imwaqqfa s-Sezzjoni taż-Żgħażagħ. Din l-għaqda mill-bidu tat-twaqqif tagħha
bdiet tħalli impatt kbir fis-soċjetà, u taħt diversi kumitati u presidenti differenti, dejjem
imxiet ’il quddiem. Dan l-aspett jidher sal-lum il-ġurnata fejn għadu jinqata’ l-frott
tagħha.
Din is-Sezzjoni Żgħażagħ ta’ Santa Marija kellha ħafna suċċessi fejn torganizza diversi
attivitajiet differenti ġewwa r-raħal sabiħ tagħna l-Imqabbin. Din is-sezzjoni taħt diversi
kumitati li kellha dejjem stinkat kemm felħet. Dan jidher biċ-ċar, fejn jekk tidħol filfond, din is-Sezzjoni Żgħażagħ imliet lis-Soċjetà għażiża tagħna b’ħafna Unuri. Barra
minn hekk, ħafna Unuri li hemm ġewwa s-Soċjetà tagħna dejjem kellhom sehem sħiħ
fihom iż-żgħażagħ qalbiena tagħna. Fil-fatt, fejn jidħlu l-unuri tan-nar, iż-żgħażagħ taw
l-għajnuna massima tagħhom fil-kisba tagħhom.
Ma nistax ma nsemmix ir-rebħ tal-Ewwel unur wara l-festa tal- 2012, fil-Kompetizzjonijiet
tal-Presepji Ħajjin, bi Presepju li ġie organizzat minn din is-sezzjoni b’mod grandjuż.
Dan il-Presepju Ħaj ġibed numru kbir ta’ nies lejn raħalna, fejn it-tifħir tan-nies liżżgħażagħ ma naqasx. Dejjem kienet Sezzjoni li sawret lil raħalna u lis-Soċjetà tagħna
b’rikkezzi ta’ Unuri.
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Barra dan kollu, ma nistax ma nsemmix il-Marċ
kbir li jorganizzaw fl-Aħħar Tridu fil- festa tant
għażiża għalina, li minħabba l-livell għoli ta’
Organizzazzjoni, dejjem ġibed lejn raħalna
folol kbar ta’ Maltin u Turisti. B’dan il-Marċ,
iż-żgħażagħ dejjem kabbru l-Entużjażmu
tagħhom fil-festa tagħna.
Ma nistax, bħalma tafu, noqgħod insemmi
dak kollu li tagħmel din is-Sezzjoni, għaliex
tant kisbet suċċess din is-sezzjoni, li kieku l-ktieb nieħdu kollu jien. Imma ma nistax
ukoll ma nsemmix ix-xogħol u l-għajnuna li din is-Sezzjoni dejjem tat lill-Għaqda tanNar tagħna li tant qiegħda għal qalbhom. Dejjem sibna liż-żgħażagħ kull meta kien
hemm bżonnhom. Dejjem kienu minn ta’ quddiem biex jagħtuna l-għajnuna meħtieġa.
Fost l-għajnuna taż-żgħażagħ, nistgħu nsemmu ġbir ta’ fondi permezz tal-envelops,
l-għajnuna li jagħtuna fl-organizzazzjoni tal-ikliet, u fuq kollox fil-preparazzjoni għallħarqiet ta’ matul il-ġimgħa tal-festa.
Għalhekk filwaqt li nirringrazzjakom ta’ kollox, jalla tkomplu sejrin hekk bil-ħidma
tagħkom fis-snin li ġejjin taħt it-tmexxija ta’ żewġ żgħażagħ ħabrieka, fil-Presidenza
tas-Sur Jeremy Mercieca u s-Segretarja, is-Sinjorina Jessica Farrugia. Bħas-snin ta’
qabel, żgur li ser tkomplu tagħmlu unur lis-Soċjetà tagħna. Dejjem żommu quddiem
għajnejkom li dak kollu li twettqu, tagħmluh mingħajr pika, imma b’risq il-maħbuba
tagħna, il-Patruna Santa Marija.
Jiena, bħala licencee tal-Għaqda tan-Nar Santa
Marija tal- Imqabba, f’ismi u f’isem sħabi kollha qed
nirringrazzjakom ta’ dak kollu li għamiltu, u għad
tridu tagħmlu.
Viva Santa Marija.
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Il-Kumitat Eżekuttiv
tas-Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V
iħeġġeġ aktar żgħażagħ
jidħlu parti
minn din is-Soċjetà glorjuża
u
jkunu membri attivi
fi ħdan
is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
u
l-bqija tas-Sezzjonijiet l-oħra
fis-soċjetà.
66

Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija L-Imqabba Est. 1993

It-Titular

1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
‘Avveniment Uniku li se jibqa’
marka fl-istorja ta’ raħalna’
– l-iskambju kulturali f’Cirò
Nicholas Baldacchino

Meta ntlabt nikteb dan l-artiklu li qed
jiġi ppubblikat f’din il-pubblikazzjoni
speċjali li qed tfakkar din l-aħħar 20
sena ta’ ħidma taż-żgħażagħ fi ħdan
sezzjoni li għandi l-unur ngħid li għamilt
parti minnha u li kont protagonist fiha
wkoll, ma setgħux ma jiġux quddiemi
esperjenzi varji li għenuni nifforma
l-karattru u l-abbiltajiet tiegħi.
Minn dejjem kelli għal qalbi l-Patruna
tagħna Santa Marija u s-Soċjetà li
għaliHa msemmija. Għalhekk meta
ġiet l-okażjoni li nagħti s-sehem tiegħi
ħtaftha u sseħħibt fil-kumitat tażżgħażagħ fejn għamilt mill-aħjar biex ilfesta u l-għaqda tagħna tikber. Meta fl2003 aċċettajt il-kariga ta’ Segretarju fi
ħdan il-kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ
mal-ewwel bdejna naħsbu fuq numru
ta’ attivitajiet li stajna nagħmlu fil-futur.
Wara l-festa tal-2004, f’ħidma flimkien
mal-President ta’ dak iż-żmien, Carlo
Sciberras u sħabi l-ohra tal-kumitat,
iddeċidejna li nagħmlu proġett fuq bażi
Ewropea.
Mal-ewwel bdiet il-ħidma sabiex
insibu sieħeb minn pajjiż ieħor u wara
li lqajna diversi applikazzjonijiet minn
numru ta’ għaqdiet minn pajjiżi diversi
fl-Unjoni Ewropea, ġie deċiż li kellna
nibdew naħdmu fuq skambju malAssociazione Lavoratori Italiani minn
Ċirò ġewwa r-reġjun ta’ Calabria flItalja. Dawn ġew magħżula minħabba
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l-fatt li bħala organizzazzjoni kellhom
numru ta’ karatteristiċi li jixbhu ħafna
lil tagħna speċjalment il-kultura u l-festi
li jiċċelebraw marbutin mal-qaddis jew
qaddisa tar-raħal tagħhom.
Għalhekk fil-bidu tal-2005 saret
l-applikazzjoni sabiex issir l-ewwel parti
tal-iskambju fejn grupp ta’ żgħażagħ millACLI ta’ Ċirò kellhom jiġu Malta għallFesta ta’ Santa Marija f’raħalna. Meta
din l-applikazzjoni ġiet aċċettata, aħna
li konna ħdimna tant għal dan il-proġett
ferm importanti konna entużjasti ferm,
u minn hemmhekk bdiet ħidma sabiex
norganizzaw programm ta’ attivitajiet
varjati madwar il-Festa tal-Assunta u f’siti
oħra madwar Malta. Apparti minn hekk,
kellna norganizzaw ukoll il-loġistika u
l-akkomodazzjoni tal-grupp.
Fil-fatt, bejn it-12 u l-20 ta’ Awwissu
2005, iż-żgħażagħ mill-ACLI ta’ Ċirò
qattgħu disat ijiem indimentikkabbli
fostna fejn ħadu sehem bis-sħiħ fil-festa
Titulari tagħna u għamilna ħbiberiji kbar
mhux biss bejnietna bħala żgħażagħ iżda
anke mal-Imqabbin b’mod ġenerali.
Tul din il-ġimgħa mimlija b’attivitajiet
kulturali u tagħlim informali nibtet
familja waħda żagħżugħa komposta
minn żgħażagħ Taljani u Maltin, li żgur
għadha memorja sabiħa għal dawk
kollha li esperjenzawha.
F’dawn id-disat ijiem mimlijin daqs
bajda, iż-żgħażagħ mhux biss kellhom l-opportunità li jesperjenzaw il-festa Titulari ta’
raħalna fil-laħam il-ħaj iżda ħadu sehem f’attivitajiet varji f’Għawdex, il-Belt Valletta, irRabat u fl-Imqabba stess. Dan kollu sar f’ambjent ta’ tagħlim interattiv u b’mod informali
fejn il-grupp ta’ żgħażagħ Imqabbin u Ċirotani kienu qed jitgħallmu jinteraġixxu f’soċjetà
differenti minn dik li kienu jafu qabel mingħajr ma kienu konsapevoli minn din il-ħaġa.
Mill-istess ġurnata li dawn iż-żgħażagħ mir-raħal pittoresk ta’ Ċirò fir-reġjun ta’ Calabria
telqu lura lejn pajjiżhom bdejna naħsbu kif ser nirreċiprokaw iż-żjara tagħhom f’pajjiżna
fejn f’dawk il-ftit jiem kienu messew b’idejhom u ħaddnu t-tradizzjonijiet tagħna u
l-kultura tant kbira li għandna aħna l-Maltin.
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Ix-Xogħol beda minnufih u bl-għajnuna ta’ Ommna Marija l-proġett tagħna li sar
flimkien mal-ACLI ġie approvat u għalhekk issa stajna nibdew nippreparaw biex grupp
ta’ żgħażagħ mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija jmur l-Italja sabiex iħaddan il-kultura
f’Ċirò u Ċirò Marina.
Sabiex inħejju għal dan l-iskambju b’mod effettiv, jiena flimkien ma’ Carlo Sciberras,
għamilna viżita preliminari ġewwa Ċirò fejn kellna l-possibbiltà li naraw ilfaċilitajiet li ser jintużaw miż-żgħażagħ tagħna, inżuru numru ta’ postijiet fosthom
Ċirò u Ċirò Marina u nippreparaw dak kollu meħtieġ biex il-proġett tagħna seta’ jkun
suċċess.
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Wara li saru l-preparamenti kollha meħtieġa u ġew magħżula ż-żgħażagħ li kienu
ser jipparteċipaw f’dan l-iskambju, kien wasal iż-żmien biex għall-ewwel darba
rappreżentanza mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba toħroġ barra minn
xtutna. Bejn l-10 u s-17 ta’ Lulju 2006, grupp ta’ żgħażagħ mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija qattgħu tmint ijiem fir-raħal pittoresk ta’ Ċirò fin-Nofsinhar tal-Italja.
F’dawn it-tmint ijiem imxejna ma’ programm imħejji ferm tajjeb miż-żewġ għaqdiet
parteċipanti fejn flimkien ma’ Roberta Paletta, il-President tal-ACLI, Ċirò, ġew
organizzati numru ta’ ‘workshops’, diskussjonijiet u animazzjoni fejn iż-żgħażagħ
setgħu jitgħallmu b’mod informali, numru ta’ eskursjonijiet fosthom viżita ġewwa
diversi azjendi li jipproduċu prodotti tipiċi, viżita f’Ċirò fejn sirna nafu aktar dwar
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dan il-villaġġ u l-istorja tiegħu, eskursjoni naturalistika
fil-muntanja Sila, viżita ġewwa l-Kastell Aragoniż ta’
La Castella u ċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-Festa talMadonna tal-Karmnu ġewwa Ċirò.
Kif kien ġara f’Malta, hekk ukoll iż-żgħażagħ tagħna ġew
milqugħa bl-aħjar mod u sirna parti mir-raħal u n-nies talpost, għalkemm għal perijodu qasir, din setgħet tinħass.
B’din it-tieni parti tal-proġett stajna nagħlqu skambju bejn
iż-żewġ għaqdiet taż-żgħażagħ rispettivi li kien l-ewwel
wieħed ta’ dan it-tip li sar minn żgħażagħ Imqabbin u l-uniku
wieħed s’issa, u barra minn hekk huwa skambju li tnaqqax
mhux biss fl-istorja tas-Sezzjoni Żgħażagħ u f’dik glorjuża
tas-Soċjetà tagħna, iżda wkoll ta’ raħalna.
Bħala Sezzjoni Żgħażagħ għandna l-Unur ngħidu li dan
l-iskambju uniku għadu sal-lum wieħed ta’ relevanza kbira mhux biss għal raħalna imma
wkoll għal pajjiżna, tant li l-Aġenzija Youth, tuża dan l-iskambju bħala ‘best practice’
biex tħajjar għaqdiet oħra taż-żgħażagħ jagħmlu dawn it-tip ta’ skambji.
Dan l-iskambju kulturali ma setax isir mingħajr l-għajnuna ta’ ħafna nies li s-Sezzjoni
Żgħażagħ hija grata lejhom u żgur li dan l-iskambju mhux biss se jibqa’ fil-moħħ u
l-qlub ta’ dawk li ħadu sehem direttament fih iżda se jibqa’ jissemma fis-snin li ġejjin
bħala skambju uniku li ġab flimkien nies
minn pajjiżi, kulturi u twemmin differenti
f’ambjent wieħed u f’familja waħda.
Nawgura lis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa
Marija f’għeluq l-għoxrin sena tagħha
sabiex tkompli tibni fuq il-ħidma tagħha li
tant qed tagħmel ġid u tgħolli isem din isSoċjetà tagħna li tirrappreżenta lill-Patruna
tagħna Santa Marija.
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Antonella Mifsud
Viċi-Segretarja

Jien ilni fil-kumitat tas-Sezzjoni
Żgħażagħ għal dawn l-aħħar
tliet snin. Minn dejjem xtaqt li
nkun nagħmel parti minn din isSezzjoni għaliex il-festa ta’ Santa Marija tal-Imqabba hija għal qalbi ħafna u xtaqt li
nkun nista’ nagħti s-sehem tiegħi sabiex tkompli ssir festa kbira u sabiħa bħalma ssir
kull sena.
Fl-2010, jiġifieri fl-ewwel sena li jien bdejt nagħmel parti minn dan il-kumitat, kienet
diġà bdiet tissemma s-sena 2013 li tissimbolizza l-għoxrin sena mit-twaqqif tasSezzjoni Żgħażagħ Santa Marija ġewwa l-Imqabba. Kienu jissemmew ideat innovattivi
u interessanti li jinvolvu preparamenti kbar u ta’ ħafna ħsieb. F’dik is-sena stess bdejna
nikkuntattjaw nies professjonali li setgħu jkunu ta’ għajnuna u li setgħu jifhmu x-xewqat
tagħna, kif nistgħu nqassmuhom, nużawhom, u kif nistgħu ndaħħlu l-affarijiet oriġinali,
uniċi u ġodda li s-soċjetà tagħna hi magħrufa tant għalihom. Kemm iż-żgħażagħ kif ukoll
in-nies li tkellimna magħhom urew entużjażmu u interess lejn l-ideat li ppreżentajna.
Dan l-entużjażmu kif ukoll il-ħidma kontinwa li kellna f’dawn l-aħħar sentejn għallattivitajiet kbar li ġew organizzati mis-Sezzjoni Żgħażagħ fosthom; it-tielet edizzjoni
tal-uniku Presepju Ħaj ġewwa raħalna, iċ-Ċenaklu Ħaj, is-Semana Santa u l-Pool Party
li jsiru ta kull sena ma’ ħafna iktar attivitajiet; ħajruni nerġa’ nidħol għal sena oħra ta’
ħidma fi ħdan is-Sezzjoni Żgħażagħ sabiex inkompli nagħti l-għajnuna tiegħi u nara
l-ideat li bdew jiżvolġu tliet snin ilu jilħqu l-qofol tagħhom din is-sena fil-ġimgħa talfesta, b’mod speċjali fit-13 t’Awwissu, fil-Marċ tal-Aħħar Tridu fejn iż-żgħażagħ ta’
Santa Marija dejjem eċċellaw.
Għalhekk b’kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ magħmul minn żgħażagħ kapaċi u ħabrieka
nistgħu nilħqu l-għan ta’ kull wieħed u waħda minna, li nagħmlu festa grandjuża flgħoxrin sena mit-twaqqif tal-kumitat taż-żgħażagħ, festa kbira kif tixraq lil Ommna u
Patruna tal-Imqabba, Santa Marija.
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Luke Vella

Viċi-Kaxxier

Huma proprju żewġ punti importanti li
għat-tielet sena ħajruni biex nidħol u nagħti
sehmi fil-kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija tal-Imqabba għas-sena
2012/2013.
Wara s-suċċess assolut miksub fil-festa
titulari ta’ Santa Marija 2012, fejn iżżgħażagħ reġgħu urew il-ħila tagħhom nhar
it-tlettax t’Awwissu proprju fil-Marċ talAħħar Tridu, kompliet tikber ċerta ħeġġa
u determinazzjoni ġewwa fija li wasslitni
sabiex nerġa’ nagħmel parti minn dan ilgrupp ta’ żgħażagħ li matul is-sena kollha jagħmlu sagrifiċċji kbar proprju sabiex tiġi
organizzata festa mill-aqwa.
Is-sena 2013 tfakkar anniversarju importanti ħafna fl-istorja tas-Sezzjoni Żgħażagħ
Titulari, proprju dak tal-għoxrin sena mit-twaqqif tagħha fi ħdan is-soċjetà. Il-ħidma
enerġetika taż-żgħażagħ tul dawn l-għoxrin sena b’risq il-festa tal-Assunta kompliet
tħeġġiġni biex inkompli nagħmel parti mis-Sezzjoni Żgħażagħ.
Aħna ż-żgħażagħ, f’din is-sena tant importanti ser inkomplu nibnu fuq dak li bdew
ta’ qabilna biex bħal kull sena, niċċelebraw festa kbira kif jixraq lill-Patruna tagħna
l-Imqabbin, Santa Marija.

Steve Cardona

Delegat tal-Armar

F’din l-okkażjoni hekk importanti għasSoċjetà, f’għeluq l-20 sena mit-twaqqif tasSezzjoni Żgħażagħ fi ħdan din is Soċjetà,
bħala membru attiv ħassejt li għandi
naqsam xi ħsibijiet magħkom il-qarrejja ta’
dan il-ktejjeb.
Din is-sena għażilt li nerġa’ nkun attiv
f’dan il-kumitat biex flimkien ma’ sħabi
nagħti sehmi fl-attivitajiet ta’ matul is-sena
bl-enerġija kollha tiegħi sabiex intellgħu
festa oħra kbira kif inhu xieraq f’ġieħ Ommna Marija. Din is-sena s’issa kienet waħda
speċjali għalija, għal dik ir-raġuni li l-kooperazzjoni u t-‘teamwork’ kbir li s’issa urejna
kien wieħed li ssarraf f’riżultati kbar.
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Bl-ikbar għaqal komplejna fejn ħallew sħabna tal-kumitati preċedenti u ħsadna l-frott
tal-ħidma tagħhom bl-approvazzjoni tal-proġett mal-Aġenzija tal-Ewropa fuq ilgrupp ‘Tfal tat-Titular’. Minn hemmhekk ħdimna flimkien sabiex norganizzaw diversi
attivitajiet, ħafna minnhom ta’ ġbir ta fondi sabiex ’il quddiem inkunu nistgħu nġibu
fis-seħħ il-pjanijiet tagħna. Il-fulkru tal-attivitajiet naħseb li lkoll taqblu miegħi li s’issa
kien l-organizzazzjoni tal-Presepju Ħaj. Din kienet attività li tmur lil hinn minn kull
tip ta’ riżorsi li għandna, imma bl-għajnuna ta’ kulħadd; benefatturi, soċji u partitarji
u b’għaqda u ħidma intensiva fi ħdan il-kumitat xejn ma baqa’ impossibbli, u l-ħolma
ġiet attwata. L-iktar ħaġa li timlini bil-kuraġġ hija li x-xogħol li sar kien kollu fuq bażi
volontarja.
U b’ din l-enerġija u b’dan l-entużjażmu qiegħed inħares ’il quddiem sabiex fix-xhur li
ġejjin intellgħulkom iktar attivitajiet kbar li jilħqu l-qofol tagħhom fit-13 t’Awwissu,
nhar it-Tielet Tridu fil-ġimgħa tal-festa f’ġieħ Ommna Marija.

Reuben Vella

Delegat tal-Armar

Jien erġajt qed nagħti sehmi f’dan il-kumitat
għat-tieni darba, billi bħalma tafu diġà kont
nagħmel parti min din l-għaqda tajba u utli fi
ħdan is-Soċjetà tagħna. Il-ħidma tal-volontarjat
f’dan ir-raħal żgħir minn dejjem ġibditli
l-attenzjoni, għaldaqstant jien iddeċidejt li
nerġa’ nagħti s-sehem tiegħi u nipprattika
l-esperjenza preċedenti f’din l-għaqda. Nieħu
spunt sabiex nistieden iż-żgħażagħ biex fil-futur
jippruvaw jieħdu dan il-pass bħalma ddeċidejt
li nieħu jien u jaħdmu f’dan il-kumitat biex
ilkoll flimkien inkomplu nirbħu iktar unuri f’isem is-Soċjetà maħbuba tagħna.
Aħna l-membri tal-kumitat taż-żgħażagħ qegħdin naħdmu flimkien sabiex fil-ġranet
li tiġi ċċelebrata l-festa Titulari ta’ Ommna Marija Assunta nagħmlu l-aqwa festa fejn
bħal snin oħra nerġgħu nimpressjonaw bl-ispettakli li aħna biss nafu nwettqu. Iżda
biex jintlaħqu dawn l-aspettattivi, il-kumitat jirrikjedi ċertu ammont ta’ flus. Dawn ilfondi nistgħu biss inġibuhom mill-bosta attivitajiet li jiġu organizzati, u għaldaqstant
l-għajnuna tagħkom hija bħal dejjem aktar milqugħa. Ejjew flimkien inkomplu nkabbru
isem din l-ewwel Soċjetà Mużikali ġewwa raħalna.

Rebecca Farrugia
PRO

Minn dejjem kont inħobb is-Soċjetà Titulari, u l-ħajra li nidħol nagħmel parti mill-kumitat
taż-żgħażagħ qatt ma telqet. Din hija t-tieni sena konsekuttiva tiegħi fi ħdan il-kumitat, u
għalkemm is-sena 2012 kienet sena impenjattiva, is-sena 2013 hija waħda ferm aktar ta’
sfidi ġodda mis-snin ta’ qabel. Dan għaliex din is-sena l-kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ
qiegħed jagħlaq għoxrin sena mit-twaqqif tiegħu fi ħdan is-Soċjetà.
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Għandna nkunu kburin bis-Soċjetà li għandna
għaliex il-fergħat u l-kummissjonijiet li
jinsabu fiha, dejjem ġabu lil din l-għaqda
unuri u premjijiet mondjali.
Ilkoll flimkien qegħdin naħdmu ħidma
kontinwa sabiex din tkun sena ta’ suċċessi,
u mimlija attivitajiet bla waqfien. Dejjem
qegħdin nippruvaw li kull xahar norganizzaw
attività ta’ livell għoli u li tiġbed l-interess
taż-żgħażagħ sabiex b’hekk jersqu iktar lejn
il-każin u jsiru midħla tas-Soċjetà għażiża
tagħna. Dawn l-attivitajiet u l-proġetti kbar li
kellna u għandna f’moħħna ma jistgħux isiru
mingħajr l-għajnuna tal-benefatturi tagħna.
Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil kull
min jgħinna u jagħtina s-sapport kontinwu f’kull attività. Jien ninsab ċerta li mingħajr
il-parteċipazzjoni tal-partitarji u l-benefatturi kollha, is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
ma kinitx tasal u ma waslitx fejn waslet illum, u għalhekk għandna nkomplu naħdmu
flimkien biex b’hekk is-suċċess dejjem jibqa’ jikber.

Il-President u l-bqija tal-membri
fil-Kumitat 2012/2013
jixtiequ jirringrazzjaw
lil kull żagħżugħ jew żagħżugħa
li xi darba jew oħra kienu membri
fi ħdan din
is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija.
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Messaġġ mill-PRO tas-Soċjetà

Kif twassal il-messaġġ tas-Sezzjoni
Żgħażagħ tul is-snin
Mill-karta stampata sal-Internet

Mario Zammit

Sa mill-bidu tat-twaqqif tagħha, is-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija tal-Imqabba dejjem rat kif ser ixxerred
l-informazzjoni, speċjalment fost il-membri u l-partitarji
tagħha.
Meta twaqqfet din is-Sezzjoni, jiġifieri fl-1993, din malewwel bdiet tuża l-uniku mezz disponibbli ta’ dak iżżmien; il-materjal stampat sabiex twassal il-messaġġ
tagħha b’mod regolari, permezz ta’ ċirkolarijiet. Fl-1996,
din is-Sezzjoni bdiet tippubblika fuljett intitolat ‘Leħen
iż-Żgħażagħ’, fuljett b’informazzjoni u tagħrif ġenerali
mmirat l-aktar lejn il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Rivista
li kienet l-ewwel tat-tip tagħha
f’raħalna minn żgħażagħ għal
żgħażagħ. Din kienet pubblikazzjoni
li qajmet interess fost il-partitarji, fejn
kif għidna, kienet xi ħaġa ġdida għarraħal tal-Imqabba.
Fl-istess sena, is-Soċjetà Santa Marija
u Banda Re Ġorġ V kienet waħda millewwel Każini tal-Baned li daħlet fiddinja tal-informatika, billi twaqqfet
il-webiste uffiċjali tas-soċjetà – www.
santamarija.com Permezz ta’ dan ilmezz, is-Sezzjoni Żgħażagħ setgħet twassal il-messaġġ tagħha b’mod aktar effiċjenti
fost il-partitarji. Għalkemm fil-bidu dan il-mezz ma kienx daqshekk effettiv, għar-raġuni
li ftit kienu l-familji li kellhom aċċess għall-internet, fi ftit żmien dan irriżulta l-aktar
mod effettiv kif wieħed iwassal l-informazzjoni, hekk kif l-internet fi ftit snin daħal
sewwasew kważi f’kull dar f’pajjiżna.
Fl-2006, il-kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ ta’ dak iż-żmien ħass il-ħtieġa li jerġa’ jibda
jiġi ppubblikat fuljett simili għal ‘Leħen iż-Żgħażagħ’. Fil-fatt, dan ingħata l-isem ta’
‘It-Titular’, isem li f’kelma waħda jiddeskrivi lis-Soċjetà inġenerali. ‘It-Titular’ baqa’
jiġi ppubblikat b’mod regolari sal-ġurnata tal-lum fejn tingħata informazzjoni utli

76

Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija L-Imqabba Est. 1993

It-Titular

1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
lill-partitarji. F’dan il-fuljett, is-Sezzjoni Żgħażagħ
twassal messaġġi u informazzjoni dwar is-Sezzjoni
nnifisha, l-attivitajiet li jkunu għaddew u l-programm
tal-attivitajiet li jkunu ġejjin, kif ukoll informazzjoni
ta’ interess ġenerali mmirat l-aktar lejn iż-żgħażagħ.
Fuljett li huwa popolari ferm u jkun mistenni ħafna
mill-partitarji. Ma nistax ma nsemmix il-progress li sar
fil-kwalità ta’ din il-pubblikazzjoni fejn saret l-aqwa
pubblikazzjoni maħruġa minn żgħażagħ Imqabbin. Minn
hawnhekk, f’isem il-membri tal-kumitat taż-żgħażagħ,
nirringrazzja lil dawk kollha li jogħġobhom jużaw din
il-pubblikazzjoni biex jirreklamaw l-avviżi tagħhom, u
lil dawk l-artikolisti kollha li għenuna nżommu din ilpubblikazzjoni fost l-aqwa f’pajjiżna.
Il-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija kien
u għadu wkoll strumentali sabiex għadna noħorġu
pubblikazzjoni ta’ livell għoli qabel kull festa titulari. Sa
mill-bidu nett is-Socjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V
dejjem ħasset il-ħtieġa li żżomm kuntatt dirett mas-soċi
u l-partitarji tagħha bl-iskop li tkun tista’ twassal aħjar ilmessaġġ tagħha. Jekk inħarsu lura għas-sena 1973 nsibu
li l-Kumitat Eżekuttiv ta’ dak iż-żmien kien ippubblika
ktejjeb ċkejken bħala dak li llum insejħulu l-annwal jew
il-programm tal-Festa. Jidher li dan il-ktejjeb ċkejken
kien intlaqa’ tajjeb tant li fis-sena 1984, il-Kumitat ta dak
iż-żmien deherlu li kellu jagħti xejra differenti lil dan ilktejjeb. Din kienet deċiżjoni li wasslet għall-ktejjeb kif
nafuh illum. Il-qies tiegħu ġie mkabbar filwaqt li żdidulu
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n-numru ta’ paġni. Il-qoxra saret għall-ewwel darba bil-kulur u kienet ta’ materjal oħxon.
B’hekk nistgħu ngħidu li l-ktejjeb li jiġi ppubblikat matul il-ġimgħa tal-Festa ngħatatlu
xejra aktar denja ta’ ktieb li jinkorpora fih diversi artikli interessanti. Minn din is-sena
’l quddiem il-faċċata ta’ dan il-ktejjeb saret tkun dejjem fuq stil differenti. Minħabba li
llum il-ġurnata dan il-ktejjeb ingħatatlu dehra aktar professjonali mimli b’ritratti u artikli
ta’ interess ġenerali, dan sar ikun mistenni minn diversi dilettanti u saħansitra ssib min
għandu d-delizzju li jġemma’ dawn il-programmi.
Illum il-ġurnata hawn diversi modi oħra kif wieħed jista’ jwassal il-messaġġ tiegħu.
Fl-aħħar snin rajna d-dħul ta’ fenomenu ġdid, dak tas-‘social media’ li permezz ta’ siti
bħall-‘hi5’, ‘Facebook’, ‘Twitter’ u oħrajn, saru post virtwali fejn is-Sezzjoni Żgħażagħ
twassal il-messaġġ tagħha. Fenomenu li ġie sfruttat bl-aħjar mod possibbli fejn ilmessaġġ jista’ saħansitra jasal ma’ kull kantuniera tad-dinja fi ftit sekondi.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija dejjem żammet lilha nnifisha aġġornata mal-bidliet
ta’ kif wieħed ixerred l-informazzjoni fost il-pubbliku inġenerali, xi ħaġa ferm importanti
sabiex is-Soċjetà tinżamm ħajja u tqarreb aktar lill-partitarji lejha permezz ta’ kuntatt
regolari.
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Sezzjoni ġdida
għall-Futur tas-Soċjetà
– ‘It-Tfal tat-Titular’
Matul iż-żminijiet, is-Soċjetà Santa Marija dejjem rat li tkun inklussiva u tilqa’ fi ħdanha
lil kull individwu filwaqt li tieħu ħsieb tiżviluppa t-talenti tal-membri tagħha. Għalhekk,
fl-2010, is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija rat li tagħmel pass ieħor ’il quddiem
permezz tat-twaqqif ta’ grupp ġdid fis-Soċjetà li hu ddedikat lill-partitarji ċkejknin talistess soċjetà.
‘Tfal tat-Titular’ hu l-isem li ntgħażel għal dan il-klabb il-ġdid. Kif juri l-isem stess, ilklabb hu ispirat mill-enerġija li t-tfal Imqabbin juru lejn il-festa Titulari.
Dan il-Klabb jaf il-bidu tiegħu nhar is-Sibt, 20 ta’ Novembru, 2010 fejn it-tfal kollha
kienu mistiedna għall-festin fis-sala tas-sede tal-każin sabiex flimkien niċċelebraw ilbidu tat-‘Tfal tat-Titular’, li bħal kull fergħa oħra fis-Soċjetà, nemmnu li għad tħalli
l-frott tagħha. F’dan il-jum kellna attendenza sabiħa ta’ ’l fuq minn sebgħin tifel u tifla.
Dakinhar, it-tfal ħadu gost jiddevertu flimkien permezz ta’ logħob varjat li niżel għasel
maċ-ċkejknin tagħna. Fl-aħħar tal-festin ingħatat tessera lil kull tifel u tifla li timmarka
d-dħul tagħhom fi ħdan il-klabb. Bħala tifkira ta’ dan il-jum ġew mogħtija wkoll ‘wrist
band’ bl-isem tal-Klabb ‘Tfal tat-Titular’ kif ukoll il-kliem ‘Santa Marija Mqabba’,
filwaqt li fuq in-naħa ta’ ġewwa kien hemm l-annu tat-twaqqif tal-klabb.
Minn dakinhar qatt ma ħarisna lura u l-laqgħat baqgħu jsiru regolarment kull nhar ta’
Sibt. Fil-laqgħat preċedenti li għamilna kellna varjetà t’attivitajiet bħalma huma logħob,
laqgħat ta’ tagħlim, kant, żfin, krafts, kif ukoll xi esperimenti xjentifiċi. Kienet ix-xewqa
tagħna li minbarra li l-laqgħat ikunu divertenti, ikunu wkoll edukattivi. Għalhekk ħafna
mil-laqgħat kienu jinvolvu quizzes jew logħob tal-ħsieb, li fl-aħħar mill-aħħar wasslu
biex għallmu aktar lil dawn il-membri żgħar dwar raħal twelidhom, kif ukoll dwar
pajjiżhom. It-tfal dejjem urew interess kbir u kienu jagħmlu l-almu tagħhom biex iġibu
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kemm jista’ jkun risposti tajbin. Attivitajiet oħrajn li ħadu sehem fihom kienu fil-Milied,
fosthom fil-Presepju Ħaj, fis-Serati Karnivaleski li s-Sezzjoni Żgħażagħ torganizza u flattivitajiet marbuta mal-Għid il-Kbir.
Il-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija 2011/2012 daħal għal proġett ieħor li
għandu x’jaqsam ma’ dan il-klabb. Fil-fatt, bl-għajnuna tal-Programmi tal-Aġenzija talUnjoni Ewropea (EUPA) organizza Summer Camp, fejn iż-żgħażagħ ingħataw fondi
speċjali sabiex ikomplu jtejbu din l-inizjattiva.
Huwa diffiċli li nsemmu l-attivitajiet kollha li jsiru waqt il-laqgħat, biss l-entużjażmu
u l-ħeġġa tat-tfal ikomplu jagħtuna kuraġġ sabiex aħna nkomplu nkabbru u naħdmu
għat-‘Tfal tat-Titular’. Żgur li mingħajr l-ideat ta’ kulħadd u l-għajnuna kollettiva, dan
il-Klabb qatt ma seta’ jsir possibbli.

G˙andek tfal ta’ bejn it-3 u t-12-il sena?
Da˙˙alhom b˙ala membri fil-Klabb Tfal tat-Titular issa!
Niltaqg˙u darba fil-©img˙a,
g˙al attivitajiet edukattivi, artistiçi,
rikreattivi u aktar.
Avviçina lill-membri tal-Klabb jew tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙.
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tal-Aħħar Tridu

1993-2013

Carlo Sciberras

Żgur li kull wieħed u waħda minnkom flimkien ma’ eluf ta’ dilettanti u ammiraturti taċċelebrazzjonijiet esterni fil-festi Maltin innotajtu kif evolva l-Marċ tal-Aħħar Tridu flImqabba tul l-aħħar 10 snin!
It-trasformazzjoni tal-Marċ Tradizzjonali ta’ briju spontanju f’wieħed ta’ dehra oriġinali u
iżjed organizzata żgur li huwa wieħed mill-aspetti prinċipali f’din l-evoluzzjoni.
Is-sena 2000 kienet is-sena fejn bdejna naraw żviluppi f’dan il-qasam bl-introduzzjoni ta’
ħafna dwal fil-pjazza tal-Knisja. Il-folla preżenti dakinhar tat il-massimu bl-entużjażmu
kollu tagħha tant li nemmen li dan kien wieħed mill-ikbar marċi li qatt saru f’dak il-perijodu.
Is-sena 2001 kienet karatterizzata minn fenomenu ġdid fil-pajjiż kollu -‘Is-Sorpriżi’.
Il-Kumitat taż-Żgħażagħ ta’ dak iż-żmien żgur li ma qagħadx lura u ġiet inawgurata
l-Imrewħa Artistika, biċċa xogħol li dak iż-żmien kienet fil-quċċata tal-opri mżanżna waqt
iċ-ċelebrazzjonijiet esterni fil-festi Maltin. Ittejjeb ukoll il-kunċett li tindaqq l-Ave Marija
mill-banda quddiem l-istatwa ta’ Santa Marija fil-pjazza u li tindaqq is-sirena tal-gwerra –
Dawn huma mumenti simboliċi li għadna ngawduhom sal-lum il-ġurnata.
Is-snin għaddew u l-popolarità tal-Marċ tal-Aħħar Tridu kompliet tiżdied b’mod
impressjonanti fejn żgur li ma nkunx qed nonqos jekk ngħid li ħafna għaqdiet fil-lokal
u fl-inħawi kienu diġà bdew jimxu fuq il-passi tagħna b’diversi aspetti brijużi li raw
l-introduzzjoni tagħhom fl-Imqabba tul is-snin preċedenti.
Is-sena 2004 żgur li kienet waħda kruċjali fejn bdiet tinbena identità u reputazzjoni speċjali
għaż-Żgħażagħ ta’ Santa Marija f’dak li għandu x’jaqsam ma’ opri artistiċi mżanżna waqt ilmarċ. Il-Bandalora Artistika wittiet triq glorjuża ta’ suċċessi li permezz tagħhom komplejna
nesploraw modi ġodda ta’ kif nistgħu nkomplu nikbru b’mod kreattiv.
Nemmen li jekk ma tkunx progressiv, is-suċċess jista’ jkun l-ikbar għadu tieghek! Ħafna
għaqdiet spiċċaw marru lura meta għamlu suċċess!! Dan għaliex ma għarfux ikunu
progressivi biżżejjed u waqfu hemm! Għalina, li konna parti mill-Kumitati taż-Żgħażagħ
f’dak iż-żmien, is-suċċess kien meqjus bħala l-istrument li jispara l-entużjażmu fina biex
inkomplu niksbu iżjed suċċessi!
Il-Marċ tal-Aħħar Tridu kompla jikber bl-introduzzjoni ta’ trend ġdida li jintwerew fuq
big screen filmati fuq is-sena ta’ ħidma li tkun għadha kif għaddiet kif ukoll xi temi oħrajn
bħal xi anniversarju li jkun qed jiġi ċċelebrat f’dik is-sena partikulari. Din l-introduzzjoni
ntlaqgħet ferm tajjeb mal-partitarji tant li tkompliet tissostna l-atmosfera grandjuża quddiem
is-Sede tas-Soċjetà.
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Ma naqsux ukoll l-invenzjonijiet fejn ġiet maħduma sistema manwali ta’ sett ta’ kanuni
li jisparaw il-karti fil-pjazza waqt l-ewwel parti tal-marċ tradizzjonali. Inħadmu wkoll
żewġ umbrelluni artistiċi kollha pittura fl-2007, kif ukoll introduċejna spettaklu qasir ta’
nar sinkronizzat live mal-banda permezz tas-sistema Fire One. L-atmosfera ta’ quddiem ilkażin kompliet tissaħħaħ permezz ta’ sistemi ta’ dwal u elementi awdjoviżivi oħrajn.
Il-progress, il-popolarità u s-suċċess komplew jiġu reġistrati b’mod konsistenti – Imma
xorta ma waqafniex hemm! – Altru minn hekk! Kellna anniversarju importanti quddiemna
– Is-sena 2008, is-sena li ċċelebrajna l-15-il sena mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ.
L-Innovazzjoni tpoġġiet bħala l-benniena ta’ dak kolllu li kien ser jiġi ppreżentat, iddeterminazzjoni kienet kruċjali, l-impenn kien wieħed sħiħ u l-viżjoni kienet waħda u
ċara; ‘Li jinħoloq spettaklu kbir ta’ briju organizzat u kkoreografat – immirat lejn
distinzjoni assoluta, mhux biss fl-Imqabba imma f’Malta kollha’. Li tiddikjara din ilfrażi, żgur li ma kinetx tfisser xi passiġġata, kienet tfisser il-ħidma kontinwa tal-membri
kollha tul is-sena amministrattiva tal-Kumitat taż-Żgħażagħ. Ħaġa torbot mal-oħra, fejn ilmira finali wara sena ta’ organizzar ta’ attivitajiet kienet li jiġi ppreżentat spettaklu kbir ta’
briju organizzat – sena ikbar minn oħra!
Din kienet is-sena fejn ġie inawgurat il-Gwarniċun Mekkanizzat imħaddem b’sistema
kumplessa ta’ hydraulics – jew aħjar, l-amalgamazzjoni tal-Arti mal-Inġinerija Mekkanika
– jew aħjar, l-iktar opra innovattiva li qatt ġiet esposta waqt ċelebrazzjoni f’festa esterna
f’pajjiżna!
It-tieni parti tal-Marċ tal-Aħħar Tridu kienet ikkaratterizzata minn dimensjoni innovattiva
oħra li ġiet introdotta għall-ewwel darba proprju fil-Festa tal-Imqabba tal-2008. Ġie
ppreżentat spettaklu organizzat ta’ briju quddiem is-Sede tas-Soċjetà permezz ta’ sistemi
ta’ dwal, laser u invenzjoni oħra taż-żgħażagħ tagħna li ssarrfet f’sistema oħra, din id-darba
elettronika, ta’ kanuni li jisparaw il-karti bl-arja kkumpressata. Kollox kien sinkronizzat
mal-mużika u b’koreografija li nħadmet mill-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ stess! Saret
ukoll interpretazzjoni perfetta tal-kanzunetta li tfakkar il-15-il anniversarju tas-Sezzjoni
Żgħażagħ “Qalb Żagħżugħa Waħdanija” kantata minn Eleonor Cassar. Ridna nkunu l-aqwa
fil-briju – u żgur li ma fallilniex!
Is-snin komplew jgħaddu u s-suċċessi u l-popolarità tal-Marċ tal-Aħħar Tridu komplew jikbru
u jissorprendu. L-innovazzjoni kompliet tevolvi ruħha b’mod partikulari fis-sena 2012 fejn
mingħajr dubju spikkat il-proġettazzjoni tridimensjonali b’lenti fuq l-istorja tas-Socjetà
u l-ġrajja tal-Konvoj mal-faċċata tal-Każin, proprju f’għeluq is-Sebgħin sena mid-dħul talKonvoy ta’ Santa Marija ġewwa l-Port il-Kbir. Għal darb’oħra, din l-invenzjoni rat t-twelid
tagħha f’dan il-Marċ. Għal din is-Sezzjoni, li proprju din is-sena ser tkun qed tiċċelebra l-20
sena mit-twaqqif tagħha, is-suċċess qatt ma kien għadu jew theddida – anzi l-ikbar alleat!
Jekk inħarsu ftit lura nkunu nistgħu nirriflettu u napprezzaw il-mod ta’ kif evolva l-Marċ
tal-Aħħar Tridu tal-Festa tal-Imqabba, fejn żgur li ħafna drabi ma kienx biss strument ta’
evoluzzjoni imma wkoll rivoluzzjoni sħiħa fil-qasam Nazzjonali!
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is-Snin minn idejn iż-żgħażagħ titulari...
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Jeremy Mercieca u Jerry Ghigo

L-imrewħa

Fil-Festa tal-2001, sewwasew fil-Marċ Grandjuż tal-Aħħar Tridu, is-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija inawgurat l-ewwel imrewħa artistika ġewwa r-raħal tal-Imqabba, li ġiet
maħduma u ffinanzjata mill-membri tagħha stess. Kien mument indeskrivibbli għallpartitarji kollha, fejn b’għaqda għaqlija, urew il-kapaċità tagħhom u kienu l-ewwel
żgħażagħ Imqabbin li ħarġu l-Ewwel Sorpriża bid-drapp.
F’din l-Opra artistika nsibu pittura mill-isbaħ; Santa Marija fuq it-tron imtellgħa s-sema,
pittura mill-artist bravu Andrew Bugeja li lilna bħala żgħażagħ tkompli timliena b’aktar
imħabba lejn ommna Marija.
L-Imrewħa kienet biss il-bidu, għaliex minn wara s-sena 2001 ’il quddiem, din l-għaqda
kompliet tikber u tissaħħaħ. M’għandniex dubju li din is-sorpriża – L-imrewħa artistika,
kienet, għadha u ser tibqa’ waħda mill-ftit opri li bis-saħħa taż-żgħażagħ u l-partitarji
kollha għolliet isem is-Sezzjoni Żgħażagħ, u s-Soċjetà Santa Marija dejjem ’il fuq.

Bandalora Artistika

Ħaġa kompletament innovattiva għar-raħal tal-Imqabba li ddominat il-Marċ tal-Aħħar
Tridu tal-2004, kienet il-Bandalora Artistika frott it-talent u d-dedikazzjoni taż-żgħażagħ
tagħna.
Kienet idea li qanqlet interess kbir fost iż-żgħażagħ tagħna fejn dlonk bdiet ħidma
kontinwa fuq dan il-proġett grandjuż. Tfassal disinn oriġinali mis-Sur Alvin Livori u
minn hemm bdiet ħidma konsistenti li wasslet għal suċċess kbir fi briju innovattiv.
Is-Sinjuri Doris Camilleri, Ċikka Spiteri u Anna Mazzelli kienu ta’ għajnuna kbira filħjata fejn taw il-massimu tagħhom sabiex ġiet meħjuta u tlestiet medda hekk kbira ta’
drapp.
Ix-Xogħol tal-Injam flimkien ma’ ħafna affarijiet oħra ħadu ħsiebhom is-Sur Christopher
Micallef flimkien mas-Sinjuri Patrick Ghigo, Adrian Micallef u Andrea Vannini.
Xogħol ferm impenjattiv kien ix-xogħol tal-ħadid u l-ħsieb ta’ kif għandha tittella’ din ilBandalora; liema xogħol kien kollu f’idejn is-Sur Jerry Ghigo mas-Sur Marvin Tabone
li għamlu biċċa xogħol mill-aktar professjonali. Fil-fatt, hija kapaċità kbira li ttella’ opra
bħal din ’il fuq minn tliet sulari għoli b’sistema elettrika.
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Ix-xogħol ta’ pittura u sfumar kien kollu xogħol is-Sur Alvin Livori liema xogħol
jitqies bħala wieħed kapulavur. Ta’ min jgħid li s-sur Livori ħadem volontarjament fejn
irnexxielu joħroġ pittura ċelebri ta’ Ommna Marija mtellgħa s-sema.
Tul din il-ħidma spikkat l-organizzazzjoni u l-għaqda li tirrenja fost iż-żgħażagħ tagħna
fejn b’koordinazzjoni sħiħa kulħadd ta sehmu sabiex din l-opra artistika tkun tista’
titgawda tul il-ġranet tal-festa. Is-Sezzjoni Żgħażagħ reġgħet kienet għal darb’oħra
eżemplari ta’ x’jiġifieri briju innovattiv ibbażat fuq opri Marjani u mhux fuq affarijiet li
m’għandhom l-ebda konnessjoni mar-reliġjon.

Kanuni tal-Arja

Proprju fil-Marċ tal-Aħħar Tridu tal-festa tal-2005, is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
żanżnet invenzjoni intelliġentissima ta’ sistema oriġinali ta’ Kanuni tal-arja, li nistgħu
ngħidu ħolqot atmosfera grandjuża. Din kompliet issaħħaħ isem is-Sezzjoni Żgħażagħ
f’dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ briju organizzat. Kienu s-Sur Jerry Ghigo, Marvin
Tabone u Simon Saliba li taw is-sehem kontinwu tagħhom fuq dan il-proġett.

Umbrelluni

L-Umbrelluni artistiċi ġew imżanżna fil-festa tal-2007, u ġew iffinalizzati mis-Sezzjoni
Żgħażagħ. Ix-xogħol ħareġ kollu kemm hu minn idejn membri fi ħdan il-każin tagħna
mill-bidu sat-tmiem – fil-fatt, il-ħjata ta’ dawn l-Umbrelluni saret mill-Membri talGħaqda Nisa fi ħdan is-Soċjetà tagħna, u l-pittura tpittret mill-artist membru fi ħdan
is-Sezzjoni Żgħażagħ tagħna, is-Sur Alvin Livori.
Dawn l-umbrelluni saru f’sett ta’ tnejn u kienu magħmula b’tali mod li jkunu konformi
mal-liġijiet, sabiex minbarra milli jistgħu jintrefgħu bl-idejn, jistgħu jitressqu fil-qalba
tal-marċ. L-Umbrelluni jinftetħu u jingħalqu manwalment u jinġarru fuq karru tal-ħadid
magħmul apposta.
Kull umbrellun jinkludi disinn elaborat u minn kull wieħed joħorġu żewġ pitturi. Ilpitturi fuq l-umbrelluni jirrappreżentaw is-Sagra Familja, it-Tlugħ fis-Sema t’Ommna
Marija, l-Inkurunazzjoni u t-Twelid ta’ Ġesù.

Il-Gwarniċun Mekkanizzat

Hekk kif għaddiet il-Festa Titulari tal-2007, il-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ kellu
miri ċari f’dak li għandu x’jaqsmu maċ-ċelebrazzjonijiet tal-ħmistax-il sena Sezzjoni
Żgħażagħ. Ma tistax ma tiċċelebrax anniversarju u ma toħroġx b’idea innovattiva.
Ħsibna, Għamilna r-riċerka u ppruvajna – Ir-riskji li oġġett oriġinali jġib miegħu kienu
hemm, però ma qatgħulniex qalbna. Is-Sur Jerry Ghigo kien tassew strumentali sabiex
irnexxielna nidentifikaw, nużaw u eventwalment niżviluppaw il-potenzjali kollha talproġett fl-ambitu tal-oriġinalità u l-kreattività. Is-Sur Patrick Ghigo kien inkarigat
mid-disinn, u wara diversi ġranet ta’ ħidma ġiet ippreżentata l-pjanta b’mod mill-aktar
elaborat. Avviċinajna lis-Sur Alvin Livori fejn spjegajnielu x’kellna f’moħħna kif ukoll
l-effett li kien ser jinħoloq permezz tal-Mekkaniżmu. Is-Sur Livori rnexxielu joħroġ

It-Titular

Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija L-Imqabba Est. 1993

87

1993-2013 20 Sena mit-Twaqqif tas-Sezzjoni Ûg˙aΩag˙ Santa Marija
kapulavur bi ġmiel ta’ pittura li turi lil Santa Marija meqjuma mit-Trinità Mqaddsa, San
Ġuzepp, San Pietru, San Ġorġ Martri, Santa Katerina ta’ Lixandra, San Ġorġ Preca u San
Pawl flimkien mal-anġli.
Lejn tmiem ix-xahar ta’ Novembru 2007, ix-xogħol fuq is-sistema tal-hydraulic kien
għaddej b’ritmu tajjeb. L-għan prinċipali taż-żgħażagħ kien li permezz ta’ sistema
kumplessa ta’ ‘hydraulic’ jinħoloq effett mill-aktar oriġinali bil-ħsieb li jdaħħal lil kull
min ikun qed josserva l-movimenti f’sens kbir ta’ imprevedibilità li ma tagħti l-ebda ħjiel
jew ċans lill-viżitaturi sabiex ibassru x’ikun ħa jiġri.
Iffirmajna diversi gruppi ta’ voluntiera fejn kull grupp kellu l-għanijiet u l-isfidi tiegħu
sabiex il-proġett li kien jirrikjedi ħafna ħidma f’setturi differenti seta’ finalment jirnexxi
f’koordinament singulari. Ix-xogħol kollu konness mas-sistema tal-hydraulic kien fdat
f’idejn is-Sur Jerry Ghigo li kien id-delegat tal-briju fi ħdan il-Kumitat taż-żgħażagħ, u
s-Sur Marvin Tabone, megħjunin minn diversi żgħażagħ oħra fosthom Andrea Vannini.
Ix-xogħol relatat mal-gwarniċ u l-iskultura kien delegat lis-Sur Chris Micallef, fost
l-għajnuna ta’ diversi żgħażagħ oħra.
Proprju fil-Marċ tal-Aħħar Tridu beda tiela’ x-xogħol tagħna li ħalla lill-folla preżenti
affaxxinata bis-sbuħija tal-arti u l-effett u l-preċiżjoni tax-xogħol mekkaniku. Huwa fatt
li l-Gwarniċun Mekkanizzat spiċċa meqjus minn bosta bħala l-isbaħ u l-iktar sorpriża
oriġinali fil-festi ċċelebrati f’pajjiżna fis-sena tal-2008.

L-ispettaklu ta’ briju organizzat fil-marċ tal-Aħħar Tridu
Bla dubju, dan huwa spettaklu uniku
fl-Imqabba li jagħti identità speċjali
lis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
tal-Imqabba.
L-elementi
innovattivi
f’sinkronizzazzjonijiet
mal-mużika
fil-forma ta’ koreografija bbażata fuq
sistemi ta’ dwal, spettaklu ta’ laser, kif
ukoll invenzjoni oħra mis-Sur Jerry
Ghigo f’sistema ta’ Kanuni tal-Karti blarja kkumpressata mħaddma b’sistema
elettronika joħolqu atmosfera unika
fil-Pjazza tal-Imqabba. Wieħed jista’
japprezza wkoll il-Professjonalità ta’
filmati li jintwerew sabiex tabilħaqq jiġi
ppreżentat Spettaklu awdjoviżiv li jagħmel
ġieħ lill-Festa tal-Imqabba. Elementi
oħra li jispikkaw f’dan l-ispettaklu huma
l-Prinċipji Nsara u Marjani li jsostnu
ċelebrazzjoni nadifa u eżemplari.
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Iż-żjara tat-tfal minn Chernobyl

Nistgħu ngħidu li s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija rat l-ewwel dawl ftit wara l-festa tal1993. Nhar is-16 ta’ Settembru, 1993 fil-każin saret żjara minn grupp ta’ tfal u żgħażagħ
Ukreni, minn Chernobyl. Il-Kumitat Eżekuttiv ta’ dak iż-żmien, flimkien mal-fergħa tannisa wrew ix-xewqa li għal din iż-żjara jkun hemm preżenti kemm jista’ jkun żgħażagħ
Imqabbin sabiex dawn il-mistiedna jsibu atmosfera żagħżugħa.
Fil-fatt, għal dik il-lejla, iż-żgħażagħ mistiedna kienu akkumpanjati minn ħafna żgħażagħ
Imqabbin fi ħdan is-soċjetà. Ħafna żgħażagħ minn Chernobyl għamlu ħbieb ma’
żgħażagħ Imqabbin. Dawn iż-żgħażagħ tant ħadu gost fostna li wħud minnhom qattgħu
l-aħħar jiem taż-żjara tagħhom f’Malta għand familjari membri u partitarji tas-soċjetà.
Din iż-żjara tant ġiet apprezzata li s-soċjetà rċeviet certifikat bħala ringrazzjament tallaqgħa li saret.

Fun Run – Għotja ta’ flus għall-Cash for Cancer

L-Iskop ewlieni sa mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ fil-każin intlaħaq proprju nhar
il-25 ta’ Settembru, 1994. Għall-ewwel darba fir-raħal tagħna, Żgħażagħ Imqabbin
organizzaw Fun Run sabiex jiġbru fondi għal Cash for Cancer 2.
Kif għaddiet il-festa tal-1994, il-kumitat iddeċieda li l-attività ta’ wara l-festa għandha
tkun xi ħaga sportiva b’għan differenti minn tas-soltu. Ġie deċiż li ssir Fun Run u
jinġabru fondi għal xi għaqda filantropika. L-għażla waqgħet fuq il-Maria Bugeja
Cancer Support Foundation. Il-kumitat ta’ dak iż-żmien ikkuntattja lis-Sur Innocent
Farrugia, atleta Mqabbi, li mill-ewwel offra l-għajnuna tiegħu. Wara li l-kumitat għarraf
lil Maria Bugeja, bdew isiru laqgħat ta’ preparazzjoni sabiex jiġi spjegat x’kien hemm
pjanat li jsir. Ġew mistiedna għadd ta’ klabbs tal-Atletika madwar Malta, kif ukoll numru
sabiħ ta’ atleti Maltin. Inħarġet ‘Press Release’ fuq il-Media lokali fejn tħabbret l-attività
flimkien mal-iskop tagħha.
Il-membri tal-kumitat ħadu ħsieb li jiġbru diversi sponsors għal din l-attività u saret
ukoll kampanja ta’ ġbir ta’ fondi permezz ta’ Money boxes fil-ħwienet/każini tar-raħal.
Bdew jinġabru wkoll xi donazzjonijiet bieb bieb madwar ir-raħal kollu. Saret ukoll
laqgħa għaż-żgħażagħ membri li għoġobhom jagħtu l-għajnuna tagħhom għall-Fun Run.
Waqt din il-laqgħa ġie spjegat u mqassam ix-xogħol li kulħadd kellu jagħmel waqt ilFun Run.
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Nhar il-25 ta’ Settembru, minn kmieni filgħodu bdew jinġabru l-atleti. Kien hemm ’il
fuq minn sittin parteċipant fosthom xi atleti Mqabbin. Matul il-Fun Run kollha, kien
hawn preżenti Maria Bugeja li anke kienet l-istarter Person tal-Ġirja. Il-Fun Run żvolġiet
tajjeb ħafna tant li ħafna mill-atleti stagħġbu kif organizzaturi mingħajr esperjenza ta’
xejn irnexxielhom jorganizzaw avveniment b’mod hekk perfett.
Wara tmiem il-ġirja ġew ippreżentati Sponsored tshirts bħala tifkira lill-partecipanti u
lill-helpers kollha. Ġew imtellgħa wkoll rigali fost il-parteċipanti mogħtija wkoll milliSponsors. Wara ġiet ippreżentata s-somma ta’ LM617 lil Marija Bugeja f’isem ilfondazzjoni tagħha.

In-Nardu Farrugia Cup

Nhar id-29 ta’ Ġunju, 1996 ġie organizzat għall-ewwel darba ‘One
Day 7-a-side Football tournament’. Dan it-tournment, li kien jiġi
organizzat regolarment, kien sar b’tifkira tal-Eks-President u eksbandist, is-Sur Leonard Farrugia. Kienet ġurnata li fiha l-partitarji
ta’ Santa Marija ngħaqdu u ferħu flimkien permezz tal-Isports.
Jidher li din l-idea kienet ġiet milqugħa tajjeb tant li l-konkorrenza
kienet kbira. Ma nistgħux ma nsemmux l-organizzazzjoni sħiħa li
kien hemm biex setgħet tittella’ l-ewwel edizzjoni. Din l-attività
kienet ġiet sponsorjata mis-Sur Joseph Farrugia (il-Farell), u mill-Imqabba F.C, li
offrewlna l-grawnd. Din l-attività baqgħet tiġi organizzata għal numru ta’ snin.

It-twaqqif tal-Website –
www.santamarija.com

Is-Socjetà Santa Marija minn dejjem kienet iżżomm ruħha
aġġornata maż-żminijiet, u kien proprju għalhekk fl-1996,
li b’ħidma kbira tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija fi
ħdan l-istess Soċjetà giet imwaqqfa l-websajt uffiċjali
tas-Soċjetà – www.santamarija.com. Is-Soċjetà wettqet
dan il-pass mhux biex tkun l-ewwel Soċjetà Mużikali
li daħħlet l-Internet, iżda għaliex kienet ċerta li nistgħu
nagħtu daqskemm nirċievu. B’dan ilpass importanti li wettaqna, urejna li
ma nistgħux nibqgħu magħluqin fillinji dojoq ta’ raħalna u ta’ Malta biss.
Għaldaqstant esponejna lis-Soċjetà
Santa Marija u Banda Re Ġorġ V
tal-Imqabba u rsaqna aktar viċin lejn
soċjetajiet barranin li ħafna minnhom
għandhom interessi simili għal dawk tagħna speċjalment fejn tidħol il-mużika u l-arti
piroteknika.
Żgur li dan il-pass li ħadet is-Soċjetà Santa Marija rnexxa mija fil-mija, u llum, sbatax-il
sena wara, nistgħu nikkonfermaw dan, fejn ħafna soċjetajiet imxew fuq il-passi tagħna.
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Matul dan iż-żmien, il-websajt tas-Soċjetà ġiet aġġornata regolarment sabiex tinkorpora
fiha diversi ritratti, video clips, marċi, kif ukoll informazzjoni dettaljata dwar diversi
suġġetti ta’ interess, b’mod partikolari fuq is-Soċjetà u r-raħal tal-Imqabba.

Għoti tad-demm ġewwa l-Każin

Sa mill-bidu mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ, din issezzjoni minn dejjem għamlet xi ħaġa ġdida u ta’ ġid.
Nhar il-25 ta’ Lulju, 1996, il-Każin tagħna litteralment
inbidel fi Klinika għall-għoti tad-demm. Il-Kumitat tażżgħażagħ kien beda minn xhur qabel b’kuntatti malBank tad-demm tal-Isptar San Luqa, u wara li l-istaff
tal-Isptar San Luqa żar il-każin u ra li kien ser ikun post
adekwat għal attività simili, sar ftehim fuq id-data meta
kellha ssir l-ewwel Blood drive ġewwa r-raħal tal-Imqabba.
Fil-ġurnata l-proprja, minn filgħodu kmieni bdew jaslu l-attrezzaturi sabiex jibdew
jintramaw għall-attività. Il-kumitat ta’ dak iż-żmien sab kollaborazzjoni kbira mit-tabib
Dr Schembri Wismayer tal-bank tad-demm, u bil-għajnuna tiegħu rnexxielu juża kull
rokna tal-każin sabiex din l-opra karitattiva setgħet issir realtà. Is-sular ta’ fuq beda
jintuża sabiex isir l-eżami mediku, u s-sular t’isfel inqasam f’żewġ partijiet, waħda fejn
issir ir-reġistrazzjoni u l-oħra fejn bdew isiru d-donazzjonijiet. Kien hemm numru kbir
ta’ partitarji li ġew jagħmlu d-donazzjoni tagħhom, saħansitra minn qabel ma nfetħu
l-bibien tal-każin.
Din kienet ġurnata memorabbli oħra għas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija, li għal
darb’oħra wriet li fejn tidħol l-għajnuna lill-proxxmu fl-Imqabba, bħalha m’hawn ħadd.
Din l-attività tant kienet apprezzata li f’April tal-1997, il-Kumitat ġie ppreżentat bi
plakka kommemorattiva bħala l-Każin tal-Banda bl-akbar numru ta’ Donaturi tad-demm.

L-Imqabba Song Festival

Fit-22 ta’ Awwissu, 2004, sewwasew fl-Ottava tal-festa, is-Sezzjoni Żgħażagħ organizzat
b’suċċess kbir l-ewwel festival tal-Kanzunetti ġewwa l-Imqabba bl-isem ta’ ‘The Mqabba
Song Festival’.
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Dan l-ewwel festival ġewwa
l-Imqabba ġibed numru sabiħ ta’
kantanti lokali. Fil-fatt kellna diversi
kategoriji ta’ Kant u etajiet, u twaqqfet
ġurija professjonali komposta minn
persuni kwalifikati fil-Kamp Mużikali
fejn kull Kategorija ġiet ippremjata.
Kien hemm udjenza tassew numeruża
li ħonqot il-pjazza tal-Imqabba.
Insomma, kienet attività grandjuża li
għalqet iċ-ċelebrazzjonijiet kbar talfesta tal-2004.
L-għan prinċipali ta’ dan il-festival kien li jingħata ‘wheelchair’ lil persuna bi bżonnijiet
speċjali mil-lokalità tagħna. Fil-fatt, dan il-‘wheelchair’ ġie rregalat lil tifel ta’ 7 snin.
Barra minn hekk, l-istess Sezzjoni Żgħażagħ tat donazzjoni fi flus bl-iskop li jinxtara
‘wheelchair’ ieħor lil persuna bi bżonnijiet speċjali.
Kienet serata memorabbli mimlija varjetà fost kant, żfin, reċtar, u ikel fejn spikkat
l-organizzazzjoni mill-aktar professjonali tas-Sezzjoni Żgħażagħ.
Dan il-‘wheelchair’ ġie ppreżentat fit-2 t’Ottubru, 2004 fl-okkażjoni tal-‘Miss Malta
Talent Show’ ġewwa l-Buskett Road House, fejn waqt id-diskors tal-okkażjoni, isSezzjoni Żgħażagħ enfasizzat l-importanza tal-għanijiet filantropici miż-żgħażagħ.
Għal darb’ohra, is-Sezzjoni Żgħażagħ reġgħet kienet eżemplari fl-organizzazzjoni u flinnovazzjoni.

Il-Ġimgħa Marjana

Bejn l-1 u s-7 ta’ Mejju, 2005 ġiet imtellgħa għall-ewwel darba l-Ġimgħa Marjana flImqabba, ġewwa l-Isptar il-Qadim. Is-Sezzjoni Żgħażagħ ħasbet sabiex din il-ġimgħa
tittella’ proprju fil-bidu tax-xahar ta’ Mejju; ix-xahar iddedikat lill-Madonna. Kienet
ġimgħa komposta minn żewġ wirjiet Marjani, waħda ta’ vari artistiċi u devoti ta’ Ommna
Marija taħt diversi titli, u oħra ta’ pitturi u kwadri Marjani maħduma bl-artiġġjanat.
Kienet ġimgħa ferm interessanti, bil-parteċipazzjoni ta’ diversi mużiċisti u talent lokali
fosthom il-‘Mother of Christ Folk Group’ tal-Imqabba, il-Grupp tan-‘Neo Katekumentali
Mqabbin’, is-Sopran Imqabbija Francesca Farrugia u diversi poeżiji ad unur Ommna
Marija mis-Sur Patrick Mallia u l-Kavallier Carmel Bianchi.
Il-Ftuħ uffiċjali ta’ din il-Ġimgħa Marjana sar nhar il-Ħadd, 1 ta’ Mejju, 2005 ġewwa
l-Isptar il-Qadim taħt il-Patroċinju tal-Eks-Kappillan tal-Parroċċa, il-mibki Dun Nazzaren
Caruana u fil-preżenza ta’ Dr Louis Galea, dak iż-żmien Ministru għall-Edukazzjoni,
Żgħażagħ u xogħol. Il-Banda tas-Soċjetà, il-Banda Re Ġorġ V tat programm strumentali
mill-aqwa ta’ Innijiet Marjani fl-Okkażjoni tal-ftuħ ta’ din il-Ġimgħa fejn esegwiet
diversi kompożizzjonijiet uniċi.
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It-tagħlim fuq Ommna Marija ma naqasx. Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija ħasbet
sabiex tul il-Ġimgħa kollha jkun hemm taħditiet u tagħlim fuq il-Madonna minn diversi
kelliema esperti fil-kamp Marjoloġiku.
L-għeluq ta’ din il-Ġimgħa Marjana sar nhar is-Sibt, 7 ta’ Mejju bil-preżentazzjonijiet
taċ-ċertifikati lill-parteċipanti mis-Sezzjoni Żgħażagħ.
Din l-attività baqgħet dejjem tikber fil-popolarità tagħħa u għadha ssir b’mod annwali.

La Semana Santa Espana

Attività totalment ġdida għall-gżejjer Maltin
kienet bla dubju l-wirja unika ‘La Semana Santa’
li tikkonsisti f’esebizzjoni sħiħa ta’ Repliki ta’ vari
li nsibu fil-Purċissjonijiet Spanjoli li huma tant
magħrufa mad-dinja kollha. Il-Kumitat ta’ dak
iż-żmien iddeċieda li din il-wirja għandha tittella’
ġewwa s-swali tal-Każin, minħabba li s-sala talKażin diġà hija ċentru artistiku fiha nnifisha.
Tfassal pjan ta’ ħidma flimkien mas-Sur Michael
Chetcuti u s-Sinjuri Leonard u Natalie Azzopardi
fejn b’ħidma kollettiva nħolqot atmosfera sabiħa
sinonima ma’ dawn il-purċissjonijiet. Permezz ta’
din l-esebizzjoni, wieħed seta’ japprezza d-dettall
u r-rikkezzi ta’ dawn ir-repliki filwaqt li jassisti
għall-wirja unika għal pajjiżna.
‘La Semana Santa’ ngħatat importanza assoluta,
fil-fatt għall-ġurnata tal-inawgurazzjoni stedinna lill-Eċċellenza Martha Vilardell,
Ambaxxatriċi ta’ Spanja u lill-Eċċellenza tiegħu Mons. Pawl Cremona Arċisqof ta’
Malta fejn l-Arċisqof innifsu fetaħ uffiċjalment din l-esebizzjoni fl-2007. Il-Banda Re
Ġorġ V esegwiet programm strumentali ta’ Mużika sagra u Spanjola proprju għal din
l-okkażjoni fil-pjazza ta’ quddiem il-każin.
Il-Wirja tagħna tant hija unika għal pajjiżna li żaruha l-ogħla awtoritajiet tal-Pajjiż. Ilwirja mhux fil-każin tagħna biss kisbet suċċess, iżda anke fin-Notte Bianca tal-2008 fejn
ġiet armata fil-knisja ta’ Kastilja ta’ San Ġakbu fil-Belt Valletta fejn f’inqas minn għaxar
sigħat żaruha eluf ta’ Maltin u turisti. F’attività li saret f’Ħal Tarxien fl-2009 bl-isem ta’
‘Epoka’, il-wirja reġgħet sabet posta fil-Kastell Wine Bar, b’mijiet ta’ nies iżuru u jaraw
l-istatwi tagħna. Kull sena, parti mill-wirja tagħna tiġi armata fl-esebizzjoni tal-Għaqda
Dilettanti Mudelli tal-Knejjes li ssir ġewwa l-Belt Valletta.
Din il-Wirja, li issa qiegħda fis-seba’ sena tagħha qiegħda dejjem tikber. Fil-fatt, ‘La
Semana Santa’ qed tittella’ fit-tliet swali kbar u kumplessi li s-Soċjetà Santa Marija
għandha fis-sede tagħha. Iż-żgħażagħ flimkien mas-Sur Michael Chetcuti qed ikomplu
jkabbru din il-wirja billi joħorġu pubblikazzjonijiet fuq din l-istess wirja, CD’s tal-Kant
relatat mal-wirja Spanjola kif ukoll żewġ bandalori artistiċi.
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Pool Party

F’Lulju tal-2008, proprju fis-sena li s-Sezzjoni
Żgħażagħ kienet qiegħda tiċċelebra il- ħmistaxil sena mit-twaqqif tagħha, ġietna l-opportunità li
nagħmlu użu mit-torri tal-Qrendi, fejn attwalment
jgħixu il-Ministru Dr. Godfrey Farrugia u
l-Onorevoli Dr. Marlene Farrugia. Bħala Sezzjoni
Żgħażagħ, konnha tal-idea li nagħmlu ‘Pool Party’,
fejn wieħed seta’ jgħum, jisma’ l-mużika, jiekol
u jiddeverti f’atmosfera mill-isbaħ. L-attendenza
kienet waħda numeruża fl-2008, minn tfal żgħar
s’anke anzjani, u b’hekk ta’ kull sena bqajna
nżommu dan l-appuntament li kull wieħed u
waħda minnha jkun qed jistenna fl-aqwa tas-Sajf.
Filwaqt li l-atmosfera tal-festa tkun bdiet dieħla
ġmielha, u l-partitarji jkunu b’ħeġġa liema bħala,
din l- attivita’ tolqot lil kulħadd u li baqgħet tkun
ta’ suċċess sena wara sena. Nistgħu ngħidu wkoll
li permezz ta’ dan il-‘Pool Party’, komplejna nkunu
oriġinali bl-ideat u komplejna nissaħħu anke bħala
Sezzjoni Żgħażagħ. Min hawnekk, bħala kumitat
taż-żgħażagħ nieħdu l-opportunità li nirringrazzja
lil kull min għen b’xi mod jew ieħor sabiex din
l-attivita’ setgħet tkun organizzata b’suċċess fi snin
li għaddew, speċjalment lil Dr. Godfrey Farrugia
u Dr.Marlene Farrugia tal- ospitalita’ ġenwina li
dejjem offrewlna.
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Iċ-Ċenaklu Ħaj

Illum il-ġurnata, l-attivitajiet reliġjokulturali b’messaġġ spiritwali saru sinonimi masSezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba. Wara s-suċċessi miksubin permezz
tal-introduzzjoni ta’ diversi attivitajiet innovattivi għar-raħal tal-Imqabba fosthom ilĠimgħa Marjana fl-2005, il-Presepju Ħaj fl-2006 u La Semana Santa fl-2007, proprju
fis-sena 2009 nissilna l-idea li ntellgħu rappreżentazzjoni ħajja tal-Aħħar Ċena intitolata
‘Dan Hu Ġismi… Dan Hu Demmi’.
Din l-attività ttellgħet fis-sotterran ġewwa s-sede tas-Soċjetà tagħna bejn l-1 u l-10
t’April 2009, fil-forma ta’ Ċenaklu Ħaj li daħħal lill-viżitaturi f’atmosfera unika f’dawn
iż-żminijiet ta’ riflessjoni u filwaqt li żamm il-lealtà lejn l-Iskrittura Mqaddsa, wieħed
seta’ japprezza ferm ir-reqqa li biha ġie ppreparat l-ikel, il-binja tas-sett kif ukoll ilpreżentazzjoni tal-Karattri. Ir-reċtar skont l-Iskrittura kien wieħed emozzjonanti ħafna li
kkumplimenta ferm mal-istess atmosfera. L-istess jingħad għad-dettall u l-perfezzjoni li
ntlaħqu fix-xelter tal-gwerra fejn ġie espost il-Korp ta’ Sidna Ġesù Kristu wara l-passjoni.
Il-Ftuħ Uffiċjali sar mill-Eċċellenza tiegħu
Mons. Francis Adeodato Micallef, Isqof
Emeritus tal-Kuwajt fl-1 t’April bi Programm
Strumentali mill-Banda Re Ġorġ V. Fuq
stedina esklussiva tas-Sezzjoni Żgħażagħ,
il-Prim Ministru ta’ Malta, l-Onorevoli
Dr. Lawrence Gonzi kif ukoll il-Kap talOppożizzjoni l-Onorevoli Dr Joseph Muscat
żaru dan ic-Ċenaklu Ħaj fejn esprimew
interess kbir kif ukoll komplew jinkoraġġixxu
l-ħidma żagħżugħa li teżisti fis-Soċjetà
tagħna.
It-Tieni Edizzjoni ta’ dan iċ-Ċenaklu Ħaj
bdiet nhar it-12 t’April, 2011 bi programm
strumentali mill-Banda Re Ġorġ V, taħt
il-Patroċinju tal-Eċċellenza tiegħu, EksAmbaxxatur ta’ Spanja, is-Sur Gaetan Naudi.
Ta’ min isemmi l-Kliem ta’ tifħir li kellu s-Sur
Naudi fil-kelmtejn tal-okkażjoni li għamel għall-ftuħ ta’ dan iċ-ċenaklu, li s-Sezzjoni
Żgħażagħ Santa Marija tħaddan żgħażagħ li qed jaħdmu għall-ġid tar-raħal tagħhom iżda
sabiex jagħmlu unur lil pajjiżna mal-barrani. L-ambjent uniku mill-isbaħ fis-sotterran
tal-każin juri li ż-żgħażagħ tagħna, għalkemm ta’ età tenera, lesti jingħaqdu sabiex jaraw
isem is-soċjetà tagħna fuq quddiem fost is-soċjetajiet Maltin.
L-ammont ta’ viżitaturi li żaru dawn iż-żewġ edizzjonijiet kien wieħed impressjonanti
għall-aħħar fejn għal darb’oħra tkompliet tissostna bi prominenza kbira l-identità speċjali
tas-Soċjetà Santa Marija f’dak li għandu x’jaqsam mal-attivitajiet tal-Ġimgħa Mqaddsa.
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Il-Presepju Ħaj

Hekk kif beda joqrob ix-xahar ta’
Ottubru tal-2006, il-Kumitat ta’ dak iżżmien taħt il-Presidenza tas-Sur Carlo
Sciberras ħass il-ħtiega li jibda jaħseb
sabiex jorganizza attività fi żmien
il-Milied. Il-ħsieb tagħhom kien li
jorganizzaw xi ħaġa li tkun innovattiva
kemm fl-Imqabba kif ukoll għall-irħula
tal-madwar. Kien hemm li nibtet l-idea
tal-Presepju Ħaj.
Ittieħdet deċiżjoni li l-ewwel edizzjoni ta’ dan il-Presepju Ħaj issir ġewwa l-Isptar il-Qadim.
Din l-attività rrikjediet volum qawwi ta’ xogħol fuq il-bini tas-sett, koordinazzjoni ta’ ’l fuq
minn 40 karattru, bini ta’ sistemi oriġinali ta’ dwal u għażla vasta ta’ mużika addattata fost
l-oħrajn. Dan kollu sar grazzi għat-talent taż-żgħażagħ involuti.
It-Tieni Edizzjoni tal-Presepju Ħaj ġiet organizzata proprju fis-sena tal-15-il anniversarju
mit-twaqqif ta’ din l-istess sezzjoni. Din l-edizzjoni ġiet organizzata bejn it-22 u t-30 ta’
Diċembru 2007. F’dawn id-disat ijiem wieħed seta’ japprezza ferm it-trasformazzjoni talbinja tal-Isptar il-Qadim f’villaġġ sinonimu mażżminijiet tat-twelid ta’ Ġesù Bambin. Tajjeb insemmu
li kien hemm il-parteċipazzjoni ta’ ’l fuq minn sebgħin
karattru kuljum, kif ukoll reċtar f’sinkronizzazzjoni
mar-rakkont tat-twelid. L-ammont ta’ viżitaturi kien
wieħed impressjonanti. Għal darb’oħra bħala żgħażagħ
irnexxielna nispikkaw ferm bl-ideat innovattivi tagħna,
fejn din is-sena lħaqna quċċata oħra fl-istorja rikka
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tagħna bil-kisba tal-Ewwel Premju fil-Kompetizzjoni Nazzjonali. Ta’ min jiftakar il-fatt
li kemm ilha ssir il-kompetizzjoni, l-ebda għaqda ma kien irnexxielha tikkwalifika għallewwel premju.

Il-Kumitat taz-żgħażagħ ħaseb sabiex fl-2010 jerġa’ jorganizza xi ħaġa spettakolari għal
żmien il-Milied. F’dan il-Presepju Ħaj li ġie organizzat f’post prominenti fi Triq il-Konvoy
ta’ Santa Marija ħadu sehem kważi mitt karattru, f’rakkont animat mill-Bibbja ta’ 30 minuta.
Is-Separju fuq it-tielet edizzjoni tal-Presepju Ħaj infetaħ nhar l-20 ta’ Diċembru, 2010 fejn
b’nifs totalment ġdid, il-membri tal-kumitat daħlu għal sfida, mhux biss biex ikomplu fejn
ħallew fl-2007, iżda għax raw li attività bħal din tħalli ħafna għaqda warajha. Il-moħħ wara
dan kollu kien is-Sur Jerry Ghigo, u mingħajr l-għajnuna tiegħu u ta’ ħafna partitarji, żgur li
din l-attività ma kinitx tkun suċċess.
Proprju din is-sena, fl-20 anniversarju mittwaqqif ta’ din is-sezzjoni, ħsibna li nagħmlu
xi ħaġa akbar u iktar spettakolari mis-snin
l-oħra. Il-Presepju Ħaj li organizzajna fi Triq
Ħal Kirkop kien mifrux fuq medda ta’ ’l fuq
minn 1400 metru kwadru t’art, b’aktar minn
100 personaġġ jipparteċipaw f’rakkont animat
mill-Bibbja, meħud mill-Evanġelju ta’ San
Luqa, li jibda miċ-Ċensiment, sal-wasla talMaġi. Kien biss is-Sibt, 13 t’Ottubru, 2012, proprju
xahrejn biss wara l-jum annwali ta’ ċelebrazzjonijiet
kbar fil-festa titulari, fejn iż-żgħażagħ embarkaw fuq
proġett grandjuż. Kienu xahrejn u fuqhom ta’ qtigħ ilqalb li juru l-qlubija u l-imħabba li ż-żgħażagħ titulari
għandhom lejn il-Patruna tagħna Santa Marija fejn
ikkonfermaw li l-motto tal-Imqabba qiegħed jispikka
fihom; Biss bil-ħila.
Il-Fulkru tagħna ż-żgħażagħ kien ħadd ħlief is-Sur
Jerry Ghigo, u mingħajr l-għajnuna tiegħu u ta’ ħafna
oħra żgur li ma konniex naslu biex norganizzaw
attività fuq livell Nazzjonali. Proprju permezz ta’
dan il-Presepju Ħaj, is-Sezzjoni Żgħażagħ ġiet onorata b’żewġ unuri Nazzjonali, bil-kisba
tal-Ewwel Post fil-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Presepji Ħajjin bl-akbar punteġġ ta’ punti
mogħti mill-ġurija f’kemm ilha ssir il-kompetizzjoni, u ż-żgħażagħ tagħna kisru wkoll
Rekord Nazzjonali tal-Akbar Presepju Ħaj f’Malta mogħti minn ‘The Malta Records’.
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Serata Karnivaleska

Kif tista’ torganizza attivitajiet għal matul is-sena kollha, imbagħad ma torganizzax
attività għal żmien il-Karnival? Fil-fatt, is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija marret lil
hinn mill-attivitajiet li jsiru f’dan iż-żmien tas-sena, u organizzat Lejla Karnivaleska
fil-Pjazza Ewlenija ta’ Raħalna fil-Karnival tal-2011, bl-isem ta’ ‘Bil-Kbir niċċelebraw
u fil-Karnival nixxalaw’.
Kif tista’ ma tfaħħarx is-suċċess ta’ din l-attività, meta tara li bħala Sezzjoni Żgħażagħ
tajna ċans li f’din l-attività jieħdu sehem diversi żgħażagħ oħra li għandhom konnessjoni
żgħira mal-każin u s-soċjetà tagħna? Minn hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw lis-Sur
Clinton Galea, u lis-Sinjorina Alexandra Grima talli dejjem ħadmu id f’id magħna sabiex
din l-attività setgħet tittella’.
Din is-serata Karnivaleska baqgħet tiġi mtellgħa sena wara sena bl-isem ta’ ‘Fantasija
Orjentali, din is-sena Popolari’. Għal din l-attività jattendu ħafna partitarji għaliex jafu
li d-divertiment huwa wieħed garantit. Matul is-snin, f’din is-Serata Karnivaleska ħadu
sehem diversi kumpaniji oħra fosthom Bronk Productions, Karattri mis-SitCom ‘Klassi
Għalina’, Ic-Cicco Carnival Company u l-Buffalo Carnival Company, li komplew
jikkonfermaw li l-Oriġinalità hija l-Prijorità taż-Żgħażagħ ta’ Santa Marija.
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Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija
tixtieq tirringrazzja
lil dawk il-partitarji kollha
li jattendu l-attivitajiet
li jiġu organizzati fuq bażi regolari.
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Attivitajiet oħra

Jekk inħarsu lura lejn dawn l-għoxrin sena li għaddew, naraw li l-attivitajiet soċjali ma
naqsux! Fost id-diversi attivitajiet li saru parti mill-Kalendarju tagħna nsibu d-diversi
Get-Togethers organizzati ġewwa l-Każin għaż-żgħażagħ, b’mod speċjali fil-Milied,
fil-Karnival, fil-Halloween, u b’sensiela ta’ festa Warm-Ups. Dawn tal-aħħar dejjem
ingħataw ismijiet differenti mill-membri tal-kumitat fosthom ‘The Red Gathering’,
‘Omega Fridays’ u dan tal-aħħar, ‘Pure Red – the Gathering’.
Il-Kumitati rnexxielhom jimlew is-snin tagħhom b’attivitajiet ibbażati fuq id-diversità
tal-individwu fejn is-sisien sportivi u kulturali tpoġġew fuq quddiem nett tal-aġenda
tagħna.
Fost id-diversi attivitajiet sportivi li wieħed jibqa’ jiftakar huma t-tournaments tal-futbol,
tal-playstation u tal-billiard, Sparaturi fuq il-Plattini, il-‘Bowling Nights’, ‘BadgerKarting’ u fl-aħħar nett, it-tiġrijiet taż-żwiemel, li għal xi snin kienu sinonimi masSoċjetà tagħna u r-raħal tal-Imqabba.
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Suppliers for Food Service Disposables

Di Rocco Ltd

Biodegradable Plates & Cutlery
Disposable Cups (plastic, paper & eps)
Kitchen & Industrial Paper Rolls
Paper Napkins & Table Covers
Various Bags (paper & plastic)
Salad Containers
Water Cooled Knife Sharpening Service
Fried. Dick Kitchen Knives

& more...

Prince Albert Street, Albert Town, Marsa MRS 1045
Tel: 2122 7342/4 Mob: 7947 8222
E-mail: info@diroccoltd.com www.diroccoltd.com
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“Soċjetà mogħnija bl-unuri,
anke bis-sehem qawwi
taż-żgħażagħ”
John Zammit

Iż-żgħażagħ huma għajn ta’ ħeġġa u enerġija
fis-Soċjetà Santa Marija u kienu dejjem
kruċjali biex is-Soċjetà Santa Marija llum hi
soċjetà mogħnija bl-unuri għaliha u għar-raħal
tal-Imqabba.
Bis-saħħa ta’ ħafna żgħażagħ flimkien ma’
membri oħrajn, is-Soċjetà Santa Marija talImqabba llum tista’ tiftaħar li fl-1998 ġiet
dekorata bl-Istilel tad-Deheb tal-Ġemellaġġi
mill-Unjoni Ewropea għall-ġemellaġġ talBanda Re Ġorġ V mal-Corpo Bandistico
Santa Vittoria in Matenano, fl-2006 saret
l-ewwel rebbieħa tal-Kampjonat Malti talLogħob tan-Nar fil-Port il-Kbir, is-sena ta’
wara rebħet il-Kampjonat Dinji tal-Logħob
tan-Nar ‘Caput Lucis’ f’Ruma, l-Italja, u fl2010 rebħet il-kompetizzjoni nazzjonali tallogħob tan-nar tal-art fil-Furjana. Is-Soċjetà
Santa Marija rebħet ukoll diversi premjijiet
kulturali għall-armar tal-faċċata tas-Sede tasSoċjetà fil-Milied.
Dawn l-unuri għas-Soċjetà Santa Marija
u għall-Imqabba jistrieħu fuq is-sehem ta’
ħafna żgħażagħ u ta’ membri oħrajn bi spirtu
żagħżugħ. Flimkien ma’ dawn l-unuri, isSezzjoni Żgħażagħ tas-Soċjetà Santa Marija kienet il-protagonista ta’ diversi unuri li
rebħet għas-Soċjetà u għall-Imqabba. U f’dan l-20 anniversarju tas-Sezzjoni Żgħażagħ,
tajjeb niffukaw fuq l-unuri ewlenin li s-Sezzjoni rebħet għas-Soċjetà u għall-Imqabba.

Skambju kulturali Malti-Taljan
fl-2005/6 jiffoka fuq il-festi

Is-Sezzjoni Żgħażagħ tas-Soċjetà Santa Marija kienet il-pijuniera ta’ skambju kulturali
bejnha u l-grupp ACLI ta’ Ċirò, fir-reġjun tal-Calabria, fl-Italja, fl-2005 u l-2006. Dan
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l-iskambju ffoka fuq il-mod kif isiru l-festi
kemm f’Malta kif ukoll fil-Calabria u fih iżżgħażagħ setgħu jevalwaw ix-xebh fil-festi
tradizzjonali u wkoll id-differenzi fil-festi
taż-żewġ pajjiżi.
Wara li grupp ta’ 18-il żagħżugħ minn Ċirò
fl-2005 żar l-Imqabba fil-ġranet tal-festa ta’
Santa Marija fi proġett tal-Programm ‘Youth’
tal-Unjoni Ewropea, kien imiss lill-grupp ta’
żgħażagħ Imqabbin sabiex jagħmlu esperjenza tat-tradizzjonijiet u l-kultura fil-Calabria
fl-2006.
Iż-żjara tas-Sezzjoni Żgħażagħ tas-Soċjetà Santa Marija saret bejn l-10 u s-17 ta’ Lulju
tal-2006, f’Cirò, villaġġ pittoresk u fortifikat ta’ 2,000 ruħ. Waqt dan l-iskambju, iżżgħażagħ Imqabbin ħadu sehem fil-festa tradizzjonali tal-Madonna tal-Karmnu li ġiet
iċċelebrata bejn il-15 u s-16 ta’ Lulju. Il-grupp kellu l-okkażjoni jingħaqad f’numru
ta’ attivitajiet immirati biex iż-żgħażagħ jitgħallmu aktar jesprimu ruħhom u jaċċettaw
kulturi differenti f’diskussjonijiet u workshops ippreparati mil-leaders ta’ dan il-proġett
u li kienu saru wkoll fis-sessjoni li kienet ittellgħet f’Malta s-sena ta’ qabel.

Il-Premju Ġieħ l-Artiġġjanat Malti
għall-Gwarniċun Mekkanizzat

Parti mill-briju li s-Sezzjoni Żgħażagħ tas-Soċjetà Santa
Marija torganizza fil-festa tar-raħal f’dawn l-aħħar snin
hu mdawwar ma’ opra artistika u moderna fl-istess waqt,
il-Gwarniċun Mekkanizzat, frott il-ħidma tas-Sezzjoni.
Dan il-Gwarniċun is-sena l-oħra rebaħ ukoll
rikonoxximent u ġieħ nazzjonali. Fit-23 ta’ Frar 2012, isSezzjoni Żgħażagħ Santa Marija reġgħet għamlet unur lillImqabba meta rebħet il-Premju ‘Ġieħ l-Artiġġjanat Malti
2011’ fil-kategorija għall-kreattività u l-innovazzjoni.
Il-Gwarniċun Mekkanizzat hu opra artistika li turi
oriġinalità u dedikazzjoni kbira minn dawk li għamluha. Ħafna
nies li jattendu l-Marċ tat-Tielet Tridu tal-festa tal-Imqabba
kkummentaw pożittivament għall-kwalità kbira artistika u
spettakolari tal-Gwarniċun hu u jinfetaħ u jibni blokki ta’ pittura
u għall-briju kbir li jqanqal hu u jinfetaħ u jerġa’ jingħalaq
b’mekkaniżmu modern.
Kien għalhekk li s-Sezzjoni Żgħażagħ ikkonkorriet bilGwarniċun Mekkanizzat fil-Premju Ġieħ l-Artiġġjanat Malti u
rebħet dan l-unur għal min tant ħadem fuq il-Gwarniċun, għasSezzjoni stess, għas-Soċjetà Santa Marija u għall-Imqabba.
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L-ewwel Presepji Ħajjin jibdew iġibu l-unuri

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija rabtet isimha mal-Presepju Ħaj fl-Imqabba li issa
qed jiġbed ammont kbir ta’ nies lejn l-Imqabba u li s-Sezzjoni bdiet ittellgħu fl-2006,
meta kien sar fl-Isptar il-Qadim. Dan kien l-ewwel Presepju Ħaj fl-Imqabba u millewwel ġibed interess u kiseb popolarità meta kienu żaruh mijiet ta’ nies. F’dak l-ewwel
Presepju Ħaj kienu ħadu sehem sittin karattru.
Dan is-suċċess inkoraġġixxa lis-Sezzjoni ttella’ t-tieni Presepju Ħaj fl-2007, din id-darba
akbar b’mod li ttrasforma l-binja tal-Isptar il-Qadim f’villaġġ antik bil-parteċipazzjoni
ta’ sebgħin karattru u b’reċtar sinkronizzat mar-rakkont. L-ammont ta’ viżitaturi reġa’
żdied u din id-darba s-Sezzjoni kkompetiet u rebħet l-Ewwel Premju għall-presepji
ħajjin fil-kompetizzjoni nazzjonali tal-presepji organizzata mill-Kunsill Malti għallKultura u l-Arti.
Din l-esperjenza u s-suċċess li kisbet is-Sezzjoni Żgħażagħ għamlulha kuraġġ tkompli
sseddaq ħidmietha u ttella’ Presepju Ħaj ieħor fl-2010, din id-darba barra, f’għelieqi
maġenb Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija, in-naħa ta’ Sqaq l-Isptar. Il-Presepju Ħaj f’dan
il-post ta l-okkażjoni lis-Sezzjoni timraħ fl-oriġinalità fuq skala akbar u aktar organizzata
u li ġibdet ħafna aktar nies lejn l-Imqabba fil-ġranet tal-Milied.

Presepju Ħaj fl-2012 b’mitt personaġġ jirbaħ żewġ unuri

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba fil-Milied li għadda reġgħet tellgħet
Presepju Ħaj kbir fl-Imqabba frott l-esperjenza li kienet kisbet fis-snin ta’ qabel. Dan
il-Presepju Ħaj fl-2012 offra xenarju spettakolari b’mitt personaġġ, nixxiegħa tal-ilma,
mitħna u annimali fuq 1,400 metru kwadru f’post suġġestiv barra, din id-darba fl-għelieqi
li jmissu man-naħa l-oħra ta’ Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija.
Il-Presepju Ħaj sar bejn il-21 u t-28 ta’ Diċembru u nfetaħ mill-Prim Ministru Lawrence
Gonzi wara programm ta’ għanjiet tal-Milied mill-Banda Re Ġorġ V. Il-Presepju Ħaj
ġibed ħafna Maltin u anke turisti li kienu Malta fil-ġranet tal-Milied.
Il-medda art fejn sar il-Presepju Ħaj ingħatat bixra ta’ raħal tradizzjonali Malti animat
bis-sehem ta’ persunaġġi bibliċi u oħrajn tipiċi Maltin. Il-mitt persunaġġ kienu lebsin
kostumi antiki u kien hemm ukoll għadd ta’ annimali li kienu parti integrali mill-ħajja
f’raħal tradizzjonali Malti.
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Bħala parti mill-Presepju Ħaj, inbnew ukoll nixxiegħa tal-ilma u mitħna u ż-żona kollha
kienet iddisinjata b’mod kreattiv u tridimensjonali. B’hekk, il-villaġġ ma kellux biss
idea ta’ wisa’ imma wkoll ta’ fond li wieħed seta’ jimxih u jesplorah.
Fit-3 ta’ Jannar 2013, il-Ministeru tal-Arti u l-Kultura ħabbar li l-Presepju Ħaj fl-Imqabba
rebaħ il-kategorija tal-Presepji Ħajjin fil-kompetizzjonijiet tal-Milied organizzati millKunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.
Fit-23 ta’ Jannar 2013, The Malta Records iddikjaraw uffiċjalment li l-Presepju Ħaj flImqabba ġie rikonoxxut bħala l-akbar Presepju Ħaj f’Malta kemm fuq bażi ta’ kobor ta’
art kif ukoll fuq bażi ta’ numru ta’ personaġġi. Iċ-ċertifikat ġie ppreżentat uffiċjalment
fid-9 ta’ Frar 2013 fis-Sede tas-Soċjetà.

Unuri bis-sehem tas-Sezzjoni Żgħażagħ

Dawn huma unuri li s-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba rebħet għas-Soċjetà
Santa Marija. Imma l-akbar unur jibqa’ s-sodisfazzjon għall-ħidma kbira u ta’ ħila miżżgħażagħ li biha jseddqu l-festa tal-Imqabba, il-festa ta’ Santa Marija.
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“Id-devozzjoni lejn il-Madonna
fost iż-żgħażagħ Imqabbin
… teżisti?”
Kan. Dun Jonathan Farrugia S.Th.L

Spiss fuq pubblikazzjonijiet bħal din naqraw li ħafna ħidma qed issir miż-żgħażagħ matul issena biex titkattar id-devozzjoni lejn ommna Marija. Li ssir ħafna ħidma matul is-sena kollha
m’għandix dubju… imma li ssir biex tinxtered id-devozzjoni naħseb li nistgħu nitkellmu ftit
dwarha, bit-tama li nkunu onesti magħna nfusna u naraw għal xiex verament nistinkaw u
naħdmu.
L-ewwel nett, id-devozzjoni x’inhi? F’kuntest reliġjuż id-devozzjoni hi azzjoni ta’ qima
pubblika jew privata. Din tista’ tvarja milli tixgħel xemgħa quddiem xi xbieha sa li tgħaddi
sigħat sħaħ fit-talb. Kull ġest reliġjuż li jsir minn persuna lejn, f’dan il-każ, il-Madonna jew
inkella ħidma li ssir biex aktar nies japprezzaw lill-Madonna għal dak li verament hi huwa
att ta’ devozzjoni. Forom ta’ devozzjonijiet lejn il-Madonna li nafu bihom fl-Imqabba huma
pereżempju r-Rużarju, il-kurunella tad-Duluri, in-Novena tal-Immakulata u l-Kwindiċina ta’
Santa Marija.
Minn hawn ġa nistgħu nikkonkludu li l-aqwa disco parties, l-aktar briju organizzat, l-itwal
marċi, l-akbar sorpriżi, l-isbaħ armar u affarijiet simili ma jidħlux taħt il-kappa tad-devozzjoni.
Lanqas li terfa’ jew tagħmel forċina fid-Duluri għax issa hekk saret drawwa mhi devozzjoni
lejn il-Madonna. Ara mbagħad attivitajiet oħra organizzati miż-żgħażagħ bħalma huma
l-wirjiet Marjani, it-talb tar-Rużarju fil-każin matul l-Erbgħat ta’ Santa Marija u l-Ġimgħa ta’
katekeżi Marjana, dawn iva huma forom “ġodda” ta’ devozzjoni li jħallu l-ġid.
Iżda, nistaqsi, possibbli d-devozzjoni taż-żgħażagħ tagħna lejn il-Madonna s’hawn biss tista’
tasal? Possibbli li meta norganizzaw xi ħaġa m’aħniex kapaċi mmorru aktar ’il hemm milli li
nkabbru isem l-għaqda jew il-festa? Jekk nattendu għal xi ħaġa minn dawn nagħmluh għax
inħobbu lill-Madonna jew biex ma jkunx hemm siġġijiet vojta fir-ritratti?
Jien li, bħala saċerdot, forsi aktar nagħti kas ta’ dak li jsir fil-knisja (li hija l-qalba taddevozzjoni) milli ta’ dak li jsir barra, ma nistax ma ninnutax li l-preżenza taż-żgħażagħ għal
dak li hu “tal-Knisja” għandha fejn tiżdied bil-bosta, anke fil-ġranet tal-festa li kulħadd jgħid
li tant iħobb. Ngħidu li aħna devoti tal-Madonna u mbagħad bilkemm nattendu għall-quddiesa
taż-żgħażagħ; ngħidu li ngawdu l-festa u mbagħad qas nidhru b’nemes fil-funzjonijiet tattridu u ta’ nhar il-festa… xi ngħidu għal dan? Nistgħu naħdmu għall-Madonna bla ma nfittxu
li nkunu qribha fid-dar ta’ binHa?
Fil-logo tal-20 sena mit-twaqqif tas-Sezzjoni Żgħażagħ hemm ix-xbieha tal-Madonna…
ejjew jekk inħobbuha ma nħalluhiex xbieha li qiegħda hemm biex inċapċpulha biss, imma
nonqxu x-xbieha tagħha ġo qalbna billi nersqu aktar lejn binHa u billi nkunu aktar eżemplari
fi kliemna u f’imġibitna.
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Opening Hrs
Mon-Fri
4.00 Pm—7.00 Pm
Wireless
Routers
Sat
9.00 Am—12.30 Pm

1993-2013
Digital Decoders
TV Installation
TV antenna Tune-up

For appointments Call on

Repairs On Notebooks
Repairs On Pc Systems
Format / Repairs
Notebook Upgardes
Pc Upgrades
Virus Removal

Blue Grotto Avenue Zurrieq T: 21642744 M: 79478259
=======================================================================
Asus Atx Case
Asus Mainboard
Intel Core i3 3.2Ghz
6GB DDR III
DVD / Card Reader
500
All
in GB
one7200
Printers starting
18.5 €LED
Monitor
from
65.00
Logitech Kb / Mouse
Win 7 Home Premium CD
Antivirus
Open Office
Total € 765.00

Canon

Digital Cameras Starting
from € 70.00

Asus X101PX € 355.00
Atom N570 / 1GB / 320GB

Sony Vaio

Core i5
8GB 500GB
Intel HD
HD / DvDrw
Webcam
Wifi
€ 765.00

Asus

Intel B960
4GB 320GB
Intel HD
LED
HD / TV’S
DvDrw
Webcam
TOSHIBA
Wifi
€ 535.00
LG

PANASONIC
SONY
THOMSON

Asus

Intel i7
8GB 500GB
Nvidia 2GB
DvDrw
Webcam
Wifi
€ 895.00

HP
Intel i3
4GB 500GB
Intel HD
DvDrw
Webcam
Wifi
€ 645.00

Toshiba

Amd Quad
4GB 640GB
Ati HD
DvDrw
Webcam
Wifi
€ 625.00

Asus
Intel i3
4GB 500GB
ATI HD
DvDrw
Webcam
Wifi
€ 695.00

Starting
€ 379.00
Routers
Warranty 2 Years parts &Wireless
Labour
on all computers
Warranty on notebooks carry 1—3 years
Warranty on netbooks Carry 1 year.

Student Smartcard
Accepted
Canon

Asus X101PX € 355.00
Atom N570 / 1GB / 320GB

Digital Cameras Starting
from € 70.00

All in one Printers starting
from € 65.00

LED TV’S
TOSHIBA
LG
PANASONIC
SONY
THOMSON
Starting
€ 379.00

Warranty 2 Years parts & Labour on all computers
Warranty on notebooks carry 1—3 years
Warranty on netbooks Carry 1 year.
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Nistednukom
sabiex tingħaqdu magħna
fil-qofol taċ-Ċelebrazzjonijiet kollha

20 sena
mit-twaqqif
tas-Sezzjoni Żgħażagħ
Santa Marija tal-Imqabba
fl-

bejn it-30 ta’ Lulju
u t-22 t’Awwissu, 2013,
b’mod speċjali
nhar it-13 t’Awwissu, 2013
fil-Marċ Grandjuż tal-Aħħar Tridu
sabiex ilkoll flimkien
nagħtu ġieħ mistħoqq
lill-Patruna tal-Imqabbin,

Santa Marija.
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Nirringrazzjaw
Il-President u l-kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba
jixtieq jirringrazzja:
• Lill-Kumitat Eżekuttiv għax-xogħol siewi tiegħu.
• Lill-Għaqda tan-Nar, tal-Armar u tan-Nisa għallkontribut tagħhom.
• Lis-Surmast u lill-Bandisti kollha għas-sehem
tagħhom fis-servizzi tal-Banda.
• Lill-benefatturi kollha tal-għajnuna tagħhom kull
meta din tkun meħtieġa.
• Lis-Sindku s-Sur Nicky Briffa u lill-Kunsilliera
• Lill-W.R. Kappillan Dun George Spiteri u l-Kleru
• Lis-Supretendent u l-Korp tal-Pulizija
• Lill-għaqdiet
tagħhom.

kollha

tar-raħal

għall-għajnuna

• Lill-artikolisti u lil dawk li għoġobhom jisponsorjaw
dan il-ktieb.
• Lil dawk kollha li jagħtu sehemhom sabiex isSezzjoni Żgħażagħ Santa Marija tkompli timxi ’l
quddiem.
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