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IL-KE TAL-PRESIDENT 
ls SurCar.o Sciberras -Presidenr 5ezzjo"li Zghazogh 

Għeżież. 

Ninsab tassew onorat li qiegħed 

nwassal il-messaġġ tas-sezzjoni 
Żgħażagħ għal l darb' ohra, pero' din 
id-darba b' daqsxejn iktar ferħ min 
okkażjonijiet oħrajn, propju għal l -fatt 
li qegħdin niċċelebraw il-l S-il sena 
anniversjarju mit-twaqqif tas-sezzjoni 
Żgħażagħ Santa Marija. 

'Storja ta' ħidma u suċċess' - Din hija 
1- frażi li tippremja liż-żgħażagħ kollha 
li taw is- servizz tagħhom fil-kumitati 
sa mill· 1993. Din hija l-frażi li tippremja 
wkoll lil nies bħa l Mro. Anthony Camilleri 
u Carmel Ellul li kienu fost l-ewwel nies 
li wrew il-fiduċja tagħhom fil-potenzjal 
taż-żgħażagħ tagħna ħmistax-i l sena ilu. 

lz-2m1en Jgħaddi u ma Jistenna lil 
ħadd, pero' l-ħidma u l-kisbiet li saru 
propju miż- zgħażagħ żgur li diffiċli biex 
wieħed jinsihom, għalhekk filwaqt li 
rridu nżommu saqajna dejjem ma l-art, 
irridu nkomplu nħarsu ' l quddiem sabiex 
li ksibna tul is-sn in ikompli jisseddaq 
b'kisbiet oħrajn. 

Id-determinazzjoni u r-rieda żgur li 
lagħbu parti mportanti f' dawn il- 15-il 
sena, u b'daqstant riedaudeterminazzjoni 
rridu nkomplu b'ħidmietna tul is snin 
li ġejjin. Meta wieħed iħares daqsxejn 
lejn l-istorja tas-sezzjoni Żgħażagħ u 
j ikkwantifika x'sar; li tkun membru tal
KL1mitat taz-Żghażagħ sa mill-1999 u · 
President mill-2004,żgur li jagħtik sens ta' 
sodisfazzjon kbir kemm mil-lat ġenerali 
kif ukoll minn dak personali. 

Huwa fatt ukoll 
li l-Kumitat taż· 

Żgħażagħ kien ta' 
mportanza kbira 
għalija fl- iffurmar 
tal- karattru u l
personalità tiegħi. Hawnhekk jidħol fil
prattika wieħed mill-elementi importanti 
li j ikkostitwixxi l-viżjon i tal-kumitat li j ien 
inmexxi; l-element inklussiv li jagħti 
opportunità liż-żghażagħ tagħna sabiex 
jużaw u jiżviluppaw il-potenzjali u t· 
talenti tagħhom. L-attivitajiet innovattivi 
kemm matul is-sena kif ukoll fil-ġranet 
impenjattivi tal-festa tul dawn l-aħħar 
snin huma xhieda ħajja ta' dan kollu. 

lssa,l i qegħdinftitxhur'il bogħod milli 
niċc':elebraw il-Festa tant għażiia għal ina, 

aħna wasalna fil-qofol tal-preparamenti 
tagħna sabiex flimkien infakkru kif inhu 
xieraq dan l-anniversarju mportanti. Min 
hawn nappella għal kull għajnuna, tkun 
xi tkun, kemm dik manwali kif ukoll dik 
finanzjarja. 

F' dawn l-aħt1ar snin ta' tmexxija 
sibt ħafna appoġġ minnkom is-Soċi u · 
Partitarji kif ukoll mill-istess żgħażagħ. 
lbqghu ċerti għeżież partitarji, li bl
appoġġ ~ontinwu tagħkom lejn is
Sezzjoni Zgħażagħ, in-nifs ġdid li ġie 

mwieled 15-il sena ilu ser jibqà jissostna 
u jwarrad tul iż-żminijiet b'qalb mimlija 
mhabba lejn l-Patruna Universali Santa 
Marija u s-Soċjetà li ġġib isimHa. 

Grazzi lil Kulħadd. 



Messaġġ mill-Ewwel President 
il .. ·• ~ i ħażagħ Santa Marija 

Is-Sur Alfred Galea 

Kif qaluli biex nikteb dan il- messaġġ 
moħħi ġera lura 15 il-sena. Kif jgħadd i ż
żmien1 Għaddew 15- il sena minn meta 
bdejna din l-avventura fis-Soċjetà! ! Niftakar 
qisu l-bi eraħ meta kkuntattjani j idhirli 
Carmel Ellul is-segretarju sabiex itarrafli l· 
ideja u j istedinni nidħol mal-grupp li kien 
intgħażel sabiex jifforma l-ewwel kumitat 
tas-sezzjoni. Niftakar għal l-ewwel ma tantx 
xtaqt nidħol għal dan l-impenn. Esperjenza 
ta' kumitati ma kellix. Fis- Soċjeta' kont 
d iġa nagħti sehmi bħala Bandist mal
Banda Re Ġorġ V. Pero wara ftit, anke 
wara li ħeġġewni xi ft it tal -familja tiegħi, 

iddeċidej t li n idħol għal l-impenn. Fl-ewwel 
laqgħa li kellna mal-kumitat eżekutti v kien u 
pproponewni bħal a l-ewwel President tas
Sezzjoni Żgħażagħ. B'hekk nista ngħid sibt 
ruħi bħa la wieħed mill-ewwel tmunieri ta' 
din is-sezzjoni. 

Fis-Soċjeta' tagħna ż-żgħażagħ minn 
dejjem kienu attivi. Niftakarminn meta kont 
tifel nara ż-żgħażagt1 impenjati f'kull qasam 
tal-Każin u l-festa. Jien kif għidt kont involut 
fil-Banda, li minn dejjem niftakar grupp 
qawwi ta' żgħażagħ involuti fiha. Meta bdejt 
j ien fl -1981 tista tgħid li l-rnaggor parti 
tagħna l-bandisti ta l-post konna żgħażagħ. 
Irnexxuna dak iż·żmien fit-tagħlim kellna lil 
Vince Sciberras, żagħżugħ bħalna, u Nardu 
Farrugia u s-surmast Martin, li għalkemm 
ma kienux daqshekk żgħażagħ bħalna fl
eta; kienu jgħarfu jinżl u għal -livell tagħna 
ż-żgħar tant l i konna nt1ossuna magħhom 
aktar ħbieb milli studenti u allievi tagħhom. 

Is-sezzjoni Żgħażagħ nista ngħid kienet 
biss dik li għaqqdet kollox flimkien u tat l· 
uffiċċjal i ta' u r-rikonoxximent lejn i l-ħidma 

taż-żgħażagħ fis-Soċjeta'. 
Bħal a attivitaj iet li niftakar għamilna 

fiż-żmien li jien kont fil-kumitat ma 
niftakarhornx kollha. Apparti s-soliti 
attivitajiet soċjal i b'għan ij iet ukoll ta' Fund 

Raising,bħalngħidu 

aħna Discos, Bar-b
ques, etc. hemm xi 
fti t li bqaj t niftakar 
minħabba li taw 
kemm lil i u kemm 
lil st1abi dak iż-żmien sodisfazzjon tajjeb. 
Niftakar b'mod partikolari il-Fun Run b'risq 
Cash for Cancer, l-Għoti tad-Demm ġewwa 
l -Każi n, u l -laqgħat u stediniet f'Jum l· 
Omm li r-refuġjati. Illum li nħares lura nħoss 
sodisfazzjon kbir li dak li bdejna aħna kiber 
u saħħaħ . Nieħu pjaċir ninnota illi l -ħ idma 
tas-sezzjoni Żgħażagħ kibret u s-suċċess 
qiegħed kullma jmur dejjem j iżd ied. Mhux 
ser insemrni xejn minn dak li għamlu u qed 
jagħml u dawk li komplew warajna. Dak 
inħal lieħ għalihom. Għamlu u qed jagf1mlu 
ħafna . J'Alla j i bqgħu sejrin hekk!! 

Mil-lat personali l-esperjenza fis-Sezzjoni 
żgħażagħ għenitni ħafna. Naħseb li kieku 
ma nvolvej tx ruħi fiha kif għamilt, kieku 
llum ma nistax inħoss is-sodisfazzjon ta' dak 
kollu li wettaqt tul dawn l-aħħar 15 il-sena. 
Jien illum nemmen bis·sħiħ ill i dak kollu li 
rnexxieli nasal għa li h, illi x-xogħol kollu li 
wettaqt f'isem is-Soċjeta: ma kontx inkun 
kapaċi nagħmlu li kieku 15 il-sena ilu ma 
aċċettaj tx li nidħol għal dak l-impenn. Ma 
naħsibx ill i kont ser nasal sabiex norganizza 
2 mawriet barra minn Malta għall-Banda 

tagħna. Nemmen ill i ma kont qatt nasal 
sabiex bi l-ħidma tiegħi inwassal l i s-Soċjeta' 

sabiex tagħmel ġemellaġġ illi ssarraf sabiex 
il -Każin, ir-raħal u pajjiżna jkunu j i stgħu 

igawdu unur uniku mingħand l-Unjoni 
Ewropeja. Ma kont qatt nasal sabiex għall
festa ta' Santa Marija nġib numru rekord ta' 
Baned Barranin li pparteċipaw waqt festa 
f'raħalna . Ma kont qatt nasal sabiex nirċievi 
mingħand l-Awtorita' Maltija tat-Turiżmu 
Star Award bħal a rikonoxximent għal 

ħi dmieti b'risq it-Turiżmu f'Malta!! 



Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija ... 

.... Storja ta' Suċċess 

It-twaqqif tas-sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija kien pass importanti u utli ħafna 
għas-Soċjetà tagħna Illum il -ġurnata nistgħ u ngħidu li bis-serjetà, bil-għaqal u 
bis-sens, is-Sezzjon i Żgħażagħ tagħna hija pedina importanti ħafna. Dan j idher 
mhux biss fl-attivitajiet li ġew organizzati tul is~snin iżda anke fl-appoġġ sħ iħ li 
lkoll flimkien ngħatu b' risq il-fest a Prinċipa l i ta' l-Imqabba. 

L-għanij iet ewlenin għaliex ġiet imwaqqfa s-sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija 
kienu bbażati fuq dawn l-aspetti. Sabiex: 

• 
• 

• 

Inżommu l-at tivita' dejjem kontinwa fost iż-żgħażagħ matu l is-sena . 
Norganizzaw attivitajiet kemm j ista' jkun originali u li jolqtu l-gosti ta' 
ħafna. 

Inkunu ta' għajnuna f'kull aspett kemm għas-Soċjetà tagħna kif ukoll lejn 
l -oħrajn. 

Is-sezzjoni Żgħażagħ rat l-ewwel dawl tagħ ha f'Settembru tas-sena 1993 wara li 
l-Kumitat Eżekuttiv permezz tas-surmast 
lmqabbi Mro. Anthony Camilleri u s
Segretarju attwali tas-soċjetà is-Sur 
Carmel Ell ul, żera fiduċja sħiħa fiż

żgħażagħ ta' Soċjetà u bdew jitrawwmu 
xi żgħażagħ sabiex ti nbeda ħolqa ġd ida 

fil-kat ina tas-soċjetà u eventwalment 
twieldet is-sezzjon i Żgħażagħ Santa 
Marija, li hij a fost l-ewwel Sezzjonijiet taz
Żgħażagħ mwaqqfin fil -pajjiż. 

It-twaqqif uffiċjal i sar nhar il-1 5 ta' 



Diċembru 1993. Propju sabiex 
jiġi kkommemorat it-twaqqif 
uffiċjali ġiet organizzata 
quddiesa folk ġewwa l-knisja 
ta' San Bażilju u get together 
fis-swal i tal-każin fejn ġie 

wkoll ippreżentat il-logo tas
Sezzjoni. 

L-ewwel kumitat tas-sezzjoni 
żgħażagħ, bil-President ikun 
is-Sur Alfred Galea, mill-ewwel beda jaħdem bi s-sħiħ. L-ewwel attivita' li ġiet 
organizzata kienet nhar is-16 ta' Settembru 1993 fejn saret ijara fil-Każin minn 
grupp ta' żgħażagħ u tfal Ukrajni minn Chernobyl bl-għajnuna tas-Sur George 
Busuttil. 

Il-kommunikazzjoni kienet l-ewwel fattur importanti li l-kumitat ħass li kellu 
jaħdem fuqu u għalhekk kien fi l-Mil ied tal-1993 li ħarġet l-ewwel pubblikazzjoni 
mii-żgħażagħ għaż-żgħażagħ ġewwa l-Imqabba. Is-snin 1994 - 1996 kienu 
ta' mportanza kbira fejn kompliet tissostna il-figura tas-sezzjoni Żgħażagħ bl
introduzzjoni ta' diversi attivitajiet, fejn prinċiparjament insibu: Jum l-Omm, Discos, 
Get Togethers u Karaoke Nights, Attivitajiet Sportivi, Żjarat fuq l-Aircraft Carriers 
HMS Ark Royal u l-HMR lnvincible, L-Introduzzjoni tal-publikazzjoni regolari'Leħen 

;, iż-Żgħażagħ: ls-Sehem fi l -Ġemellaġġ 
ti(• "' . ._ g"" a Storiku bejn il-Banda tagħna u dik . :ta,,-., - z 

l~.f'"!'" ~~-~ . .. Taljana ta' Santa Vittorja li ġ ie onorat 
i,.~ ;....-o'""' ......,. • b'Les Etoiles d'Or du Jumelage u 1-

1,. ~' • ~~}.P ~ J. z introduzzjoni tas-sit elettroniku~ 

• ~4ft . ti-r,JJ. ?"\. l~;,&l"rl~8..'.~~ santamarija.com li poġġa lis-Soċjet~ 
, ,,..., .,.,.,,, ~ ;,.o":'>:". - · fost l-ewwel Soċjetaj iet Mużikali f' 

~ ... • "" pajjiżna fil-pussess ta' sit elettroniku. 
~~(~ -::-:.·' 

Attivitaj iet li spikkawferm matul dawn 
is-snin kienu l-Fun Run nhar il-25 ta' 
Settembru 1995 b'risq il-Fondazzjoni 
Cash For Cancer li kienet ġ i rja ta' tliet 

~ 
mili li fiha ż-żgħażagħ irnexxielhom 
jiġbru s-somma sabiħa ta' Lm6 l 7, 
l-għotja sabiħa ta' demm ġewwa l

..A J Każin fejn sirna l-Klabb ta l-Banda bl
Wv' akbar numru ta' -donaturi tad-demm, 

kif ukoll it -Tournament tal-Futbol 



"Nardu Farrug ia Cup" għad unur l-mibki Leonard Farrugia. 

Mis-sena 1996 sas-sena 2003 it-tmexxija tal-Kumitat taz-żgħażagħ għaddiet 
f'idejn lis-Sinjuri Michael Ghigo, Edward Galea, Mario Camilleri, Alex Falzon u Noel 
Farrug ia fejn inħasset il-ħtieġa li l-ħ idma tas-sezzjoni Żgħażagħ kella tkun waħda 
diretta li tpoġġi fiċ-centru id-dehra ġenerali tal-festa b'fok partikulari fuq l-armar 
fit-toroq kif ukoll il-Briju, fejn is-Sezzfoni Żgħażagħ kienet i l -moħħ ewlieni flimkien 
ma l-Għaqda ta' l-Armar immexxija mill-ħabriek i s-Sur Mario Camilleri wara d iversi 
opri artistiċ i fosthom; Il-Pavaljuni ta' diversi toroq bħal Triq id-Duluri, Triq Santa 
Marija, Triq San l nnoċenzju u Triq il-Parroċċa kif ukol l it-tisb ieħ majestuż tal-pjazza 
ta l-Knisja permezz ta' l 0 Bandalori ġodda, sett ta' 4 gastri, sett ta' 8 trofej kif ukoll 
ir-restawr ta l-Pedistalli ta' l-Appostli. 

Il-Brij u żgur li · ngħata 
mportanza kbira tul dawn 
is-snin, tant hu hekk li 
fis-sena 200 l is-sezzjoni 
Żgħażagħ saret l-ewwel 
waħdatHmqabba li ħarġet 
CD brijjuż ikkumplimentat 
bi l-kliem fuq stil modern 
bl-isem ta' Celebrità. 
Ġiet ukoll inawgurata l
I mrewħa Artistika fil -Marċ 

ta' l-Aħħar Tridu, biċċa 

xogħol artistika li dak iż

żmien kienet fi l-quċċata 
ta' l-opri mżanżna waqt 
i ċ-ċe lebrazzjon ijiet fil-festi Malt in, kif ukoll ġ iet introdotta trend ġd ida li T-Shirts 
tal-festa jinħadmu b'materjali u teknika superjuri. 

Mis-sena 2004 sa l-ġurnata ta' llum l-Kumitat kompla j iġġedded, bil-President ikun 
dejjem is-Sur Carlo Sciberras. L-investiment f'uċuh ġodda fil-kumitat malajr beda 
jagħti l-frott meħtieġ. Ġew i nklużi iktar żgħażagħ ġodda sabiex il-Kumitat fit
tmexxija, ikun ferm iktar qrib iż-żgħażagħ tas-Soċjetà u b'hekk ikun f' poż izzjon i 
aħjar li jiddetermina x'inhuma l-ħtiġijiet taż-żgħażagħ kemm fis-Soċjetà kif ukol l 
fir-rahal. Ġie ppreżentat il-Logo Uffiċċjali l-gdid tas-sezzjoni Żgħażagħ. 

Il-miri prinċipali fil-viżjoni tal-Kumitat il -ġdid kienu li: 

* Titkabbar l-iskala, il-konsistenza u l-oriġina li ta'ta' l-attivitajiet organ izzati 
matu l is-sena sabiex filwaqt li jinfetħu oriżżont i ġodda għaż-żgħażagħ 



u s-soċjetà, l-istess attivitaj iet ikunu s-sors ta' dħul finanzjarju ewlieni 
sabiex ji tkompla jsir l-investiment neċessarju li jirrikjedu ż-żmin ijlet. 

Jinstema bl-aktar mod b'saħħtu leħen iz-Żgħażagt1 fil-komunità 
i nġeneral i permezz ta' laqgħat kordjali ma Korpi Governattivi/Ekl eżjastiċi 

u mplimentazzjoni ta' proġetti ta' natura Nazzjonali u Internazzjonali. 
Titkabbar il-priorita' lejn kunċett ta' Briju Organizzat b'fok patikular i fuq 
ċ-ċelebrazzjonijiet fi l-Marċ ta' l -Aħħar Tridu. 

l nħasset i l-ħt ieġa li id-djalogu mall-kumunità Mqabbija ried jissaħħaħ u bdiet t i ġi 
ppubl ikata l-publikazzjon i popolari 'lt
Titular'. L-Anzjani Mqabbin ingħataw 
importanza wkoll filwaqt li tkompla 
j ittieħed l-eżempju mill-ewwel 
kumitati u inġieb l-Blood Donation 
Mobile Unit quddiem il-Każin sabiex 

lllr~'-'Jl.i!' ~~~~~g iż-żgħażagħ taw donazzjoni qawwija 

-..~"-"""'"""""-.- ~ ~ ta' demm. 

~ !~ħasset ukoll l -ħtieġa li fiż-żmien il
-~ Gimgħa Mqaddsa jibdew j ittellgħu 

sensiela t 'attivitajiet bis-sehem sħiħ 

tal-komunità i nġeneral i u flimkien mall-Kappillan ta l -Parroċċa l-WR. Dun Nażżaren 
Caruana u l-Għaqd iet taż-Żgħażagħ fl-Imqabba well iddna l -Eżercizzi Spiritwali 
b'd ifferenza għaż-Żgħażagħ u Via Sagra bl-għajnuna ta l-Kunsill Lokali. L-attivitajiet 
ordinarj i bħa l ikliet, get togethers, discos, sports u ħafna aktar komplew jiġu 
organizzati ġmielhom. 

Huwa fatt li l-aħħar 5 snin kienu kkaratteriżżati min nixxiegħa t'attivitaj iet 
totalment ġodda għa r-raħal ta' l-Imqabba; 

" 

* 

* 

Il-Jum Dinji ta' l-Anzjani - Żjarat lill-anzjani Mqabbin residenti f' San 
Vincenz De Paule. 
'Mqabba Song Festival' · Festival tal-kanzunetti bl-isem li permezz tiegħu 
is-sezzjoni Żgħażagħ irrega lat wheelchair lil persuna bi bzonnijietspecjal i 
mil-lokalita' taghna f'ċerimonja li saret ġewwa l-Buskett Road House fl
okkazjoni tal-Miss Malta Talent Show 2004. 
Proġett i Internazzjonali ta' Skambju Kulturali fl-2005 u fl -2006 gewwa 
l-Imqabba u Reggio Calabria fl imkien ma l-Associazzioni Cristiane 
Lavoratori ltaliani permezz tal-Programm YOUTH ta' l-Unjoni Ewropea, 
li huma progetti unici tax-xorta taghhom li qatt saru rniz-zghazagh 
lmqabbin ghall-fatt li l-Progett kien w iehed shih u reciproku. · 
Il-Gimgha Marjana, fej n wirj a ta'l-arti giet ama lgamata mat-taghlim f' 



* 

* 

sensielata'laqghat Marjan. 
'La Semana Santa'; wirja tal-Gimgha Mqaddsa litteralment unika ghall
pajjizna kif ukoll l-istrument ewlien i ta' l-ewwel migja storika ta' l
Arcisqof Pawl Cremona fl-Imqabba. 
Il-Presepju Haj imtella' fl-2006 u fl-2007, li gie onorat bl-Ewwei Premju 
mill-Kunsil l Malti ghall-Arti w Kultura fil-kompetizzjonijiet ta l-Milied 2007, 
li pogga lis-sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija bħala l-ewwel Għaqda ta' 
Zgħażagħ fi ħdan Soċjeta Mużikali fil -pajj iz fi l-pussess ta' Rikonoxximent 
Nazzjonali. 

Il-Briju u l-Armar ta l-Festa kompla jissebbaħ u jissaħħaħ b'konsistenza fejn żgur li 
spikkaw fost affarijiet oħ ra: 

" 

. " 

* .. 
.. 
.. 

Il-Bandalora l-Kbira, li sa llum il-ġurnata għadha titqies bħal Unika fix
xorta tagħha. 
L-Invenzjoni tas-Sistema tal-Kanuni bl-Arja kkumpressata. 
L-Umbrelluni Artistiċi. 
L-Atmosfera li ssaħħar. 

L-Introduzzjoni ta' spettaklu ta' nar sinkoronzzat ma l-Banda live waqt il
Marċ ta' l-Aħħar Tridu. 
Il-professjonalita' ta l-filmati li jintwerew u c-celebrazzjoni fi l-Marc ta' l
Ahhar Tridu 
L-Innu Marċ ġdid tas-sezzjoni Żgħażagħ. 
CD's ta' Marci Brijużi 

L-Istatwi ta' San Ġwann il-Battista u San Ġużepp li Triq K. Ciantar . 
ld-deh ra sabit1a tal-By Pass b'liedna ġdida, bnadar u sistema ta' rope light 
u toroq ohra. 
L-armi art istiċi tat-Trofej fi l- Pjazza . 

L-istorja tas-sezzjoni 
Żgħażagħ Santa Marija, 
żgur li ma tieqafx 
hawn, u jekk Al la jrid 
ser inkomplu naħdmu 
u niġġeddu tul is-snin 
sabiex din l-istorja ta' 
suċċess tkompli tikber u 
tiftaħ kapitli oħra dejjem 
f 'qalb mimlija mħabba 
għal l -Patruna Universali 
Santa Marija u r-raħa l ta' 
l-Imqabba. 
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Nil taqgħu ma' ... 
Antoine Sciberras 

Fl-ewwel kumitat ta' 

din is Sezzjoni, jiena 

kont nokkupa l-kariga 

ta' Segretarju. Niftakar 

Il l-ewwel kumitat 

mill ewwel ħass li 

kellu Jldhol għal din l

isfida ġdida b'kuragg u 

determinazzjoni kbira • 
sabiex finalment l-għan li għalih ġiet imwaqqfa s 

Senjoni j1ntlahaq. Ma niStgħux ngħidu li kienet 

xi ħaġa faċli, imma l-konkorrenza taz-żgħażagħ 

imlietna b'kuraġġ biex inkomplu naħdmu u ma 

naqtgħux qalbna. Konna norganizzaw diversi 

attivitajiet kemm fuq bażi kulturali, edukattiva, 

sportiva u anke soċj a l i kemm għaż-żgħażagħ l<if 

ukoll ghall-familji kollha. L-aktar awenimentl u 

attivitajiet li niftakar li spikkaw fuq oħrajn kienu 

żjarat fil-KaZin minn grupp ta' żgħazagħ Ukrajn1 

minn Chemobyl kif ukoll zjara minn grupp ta' 

omm111et mill-Bosnia. L-ewwel pubblikazz1on1 

miż·żgħażagħ għaż-zgħażagħ ġewwa l-Imqabba 

bl-isem ta"Leħen iz-żgħażagħ; Fun Run b'risq il

Fondazzjoni Cash For Cancer u l-introduzzjoni 

ta l-website www.santamarija.com . I nħoss li 

bħala Sezzjoni Żgħażagħ dejjem i1nxejna b'mod 

għaqli u responsabbli kif ukoll għarafna nimxu 

maż-żminijiet u norganizzaw attvitajiet varji 

mingħajr ebda daqq ta' trombi żejda. Dan kien 

is-sigriet li din is-sezzjoni ġdida fi ħdan is-Socjetà 

tagħna kienet suċċess 

mill-bidu tat-twaqqif 

tagħha. 

Patrick Ghigo 

L-Involviment tiegħi 

fis-Sezzjoni żgħażagħ 

gheni f'diversi aspetti. 

L-ewwel u naħseb 1-

aktar importanti għeni n iivilupp tal-karattru 

personali tiegħi L-attivitajiet illi din is-sezzjoni 
b'mod regolari sa mill-bidu tagħha organizzat 

kienu dejjem interssanti u l aqqgħuna ma diversi 

persuni minn kull aspett tal-hajja. ra min wiehed 

isemmi l-Iskambju kulturali illi sar bejn is-sezzjoni 

Żghażagħ tagħna flimkien ma żgħażagħ minn 

Ciro' ġewwa Reggio Calabria fl-Italja. 

Ta' unur anke għalija personali huwa l-fan 

illi flimkien ma sħabi ta' l-għaqda tal-armar 

skoprejna talenti uttli sabiex produċejna diversi 

opri ta' l-armar illi jkomplu jkabbru l-festa. Ma 

nistax ma nsemmix il-mod impekkabbli illi bih 

il-marċ tat-tielet tridu, sena wara oħra, qed Jiġi 

ppreżentat mii-żgħażagħ u li fih ku ll membru 

ta l-kumitat ikollu sehem attiv fih, flimkien mas

sorpriża innovattiva ill i ta ku ll sena ż-żgħażagħ 

tagħna Jiproduċu.J'Alia din Is-siġra. li żrajna ahna 

15-il sena ilt1 tkompli tikber u tagħti l-frott, frott li 

qed jissarraf f'Unuri u Suċċessi. 

Mario Camilleri 
L-għan ewlieni ta 

meta twaqqaf il-kumitat 

ta' żgħażagħ ħmistax il

sena ilu kien li żgħażagħ 

setgħu jesprimu l-idejat 

tagħhom aktar faċilment 

u anke b'hekk setaw 

jagħtu aktar faċilment 

l-għajnuna tagħhom 

lis soċjetà tagħna. Jien għamilt parti minn 

dawn il-kumitati għal diversi snin fejn kont anke 

segretarju ta' dawn il-kumitati. Matul dawk is-snin 

fis-soċjetà tagħna kien jinħass ħtieġa kbira ta 
manutenzjoni f'daklijirrigwarda l-armar tal-festa. 

Konna tajna il-bidu għal diversi proġetti kemm 

drapp kif ukoll xogħol ta in1am. Dawn il-proġ etti 

kienu ġew maħduma mil-membri tal-kumitat kif 

ukoll mħa ll sa mli-Istess kumitat. Konna bdejna 

naħdmu ukoll kif ji ġ i organizzat li -marċ ta' l-aħħar 



tridu fejn konna innovativi fl-idejat tagħna, ġew 

mżanżna diversi opri għal waqt il-marċijiet bħal 

m'hija l-imrewħa, bnadar, bandalori u anke xi 

mużika u dwal biex jagħtu dehra differenti fl

atmosfera waqt i l-marċi. Matuldawkis-snin konna 

organizzajna diversi attivatijiet ġewwa l-każin 

bl-għan li jingabru l-fondi mehtiega, kif ukoll 

attivitajiet b' għan ijiet reliġjuzi bħal ma kienu il

wirj iet ta statwi Marjani ġewwa is-sala tal-każin. 

L-ezperjenza tiegħi matul dawn is-snin hija li ku ll 

żagħżugħ/a jistà jagħti il-kontribut t iegf1u biex 

nkomplu nkabbru il-festa tant għażi ża għal ina 

basta li nżommu l-għaqda bej nietna u naraw 

l-ewwel il-ġid ta' sot jetà tagħna . Jien nixtieq 

nawgura lil-kumitat preżenti aktar suċċessi u 

nirringrazzjah għas-serjetCI u għaqal li qed juru fl

attivitajiet li qegħdin jorganizzaw matul is-sena u 

fi l-j iem tal-festa. 

Mario Darmanin 

Kien fil-bidu ta' l

ewwel Kurn itati tas

Sezzjoni Żgħażagħ 

meta jien kont nifforma 

parti bħa l a membru tal

Kumitat, sewwa sewwa 

propju fi l-kumitati li 

bedajinbenal-pediment 

għaż- żgħażagħ ta' llum. Kont nieħu ħsieb il

qasam sportiv fejn dejjem għami ln a attivitajiet 

sportivi varji. Niftakar li kien fi żmieni meta 

bdejna naghmlu n- 'Nardu Cup· biex infakkru lil 

Leonard Farrugia. lnsomma, kien żmien li jibqa 

stampat fil-memorja tiegħi. Min hawn nawgura 

iktar suċċessi liż- żgħażagħ fil-kumitat. 

Pauline Farrugia 
Għamilt għaxar 

snin fil· Kumitat taż

Żgħażagħ. bejn l-etajiet 

ta' 16-il sena u 26 sena, 

u nibqa' niftakarhom 

bħala wt1ud mill-isbaħ 

żminiji et ta' ħajti. 

Kuntenta ħafna ngħid 

li f'dawk is-snin kien hemm bosta żgħażagħ 

ħabrieka, jaMmu bla tgergir għall-gid tal-Festa 

kbira li naglimlu kull sena. Apparti min hekk, 

saru ħafna att ivitajiet ġodda u opri artistiċi 

f'dawk is-snin li in-nies għadhom jsemmuhom u 

jitpaKxew bihom sa llum i l -ġurnata. Nifraħ ukoll li 

għalkemm żmieni fil-kumitat spiċċa, għad baqa' 

ammont sabiħ ta' żgħażagħ li qed jkomplu dan 

ix-xogħol u dejjem izidu fil-ħerqa u l -kapaċità . 

Għandi unur ngħ id li kont nagħmel parti mis

Sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija. 

Nicholas Baldacchino 
L-għan ewlieni tiegħi 

nidħol nagħmel 

parti mill-Kumitat tas

Sezzjoni Żgħażogħ kien, i 
għadu u jibqa wieħed, li ~ 
ngholli isem il-patruna 

~~~~~sa~~jjem ~:j~~x~ ' 
xewqa li nagħmel parti 

mill-Kumitat, fil-fatt qabel ma ġejt magħżul bħa l a 

Segretarju minn sħabi, ħames snin ilu, okkupajt 
karigi oħra f'kumitati oħra. 

Dawn l -aħħar ħames snin hdimna lkoll mai

żghażagh kol lha fi hdan is-soċjetà b'numru ta' 

inizjattivi oriġinali u a rtistiċi. Fil-brij u, li huwa 

sinonimu maż-żgħażagħ għamilna passi ta' 

ġgant fejn saret bandalora liema bħalh a, kanun 

tal-karti uniku li jot1loq effett eċċezzjona li , 

umbreluni artistiċi u briJu kbir waqt u wara l

Marċ tal-Aħf1arTridu. 

F'dawn l-aħħar ħames snin organiziajna 

attivitaj iet li saru sinonimi mas-Soċjetà tagħna 

u li bihom għollejna isem l-Imqabba. Il-Ġi mgħa 

Marjana, s-Semana Santa, l-ewwel skambju 

ku lturali tal-unjoni Ewropeja fir-raħal tagħna 

u l-Presepju Ħaj huma kollha frott i l-ħidma ta' 

kumitat magħqud li nbidel matul l-aħħar snin 

u ġġedded b'demm żagħżugħ li ser ikompl i 

jsaħħaħ din l-għaqda ewlenija fir-raħal tagħna. 



Wara: Donna Zammit, Mario Camilleri, Mark 
Zammit, Michael Ghigo u Maria Briffa 

Quddiem: Jesmond Busuttil, Jonathan Vella, 
Alfred Galea u Adrian Zahra. 

Mix-Xellug: Adrian Busuttil, Reno Montebello, 
Mario Camilleri, Dunstan Ghigo, Pauline Farrugia, 

. Michael Ghigo, Audrey Sciberra s, Mario Darmanin, 
· Simon Saliba, Edward Galea u David Mazzelli 

Wara: Alex Falzon, l)lan Fa lzon, Dunstan Ghigo, 
Mario Camilleri, Vin~ent Agius, Mario Darmanin, 

Nicholas Baldacchino u Sandro Ghigo 
Quddiem: Leano Cul'.ajar, Michael Ghigo, Pauline 

Farrugia, Amanda Sciberras, Bevill Ghigo 
u Carlo Sciberras. 

Wara: Jonathan Vella, Laura Farrugia, 
Annabelle Ellul, Simone Sciberras, Mario Darmanin 

u George Zammit 
Quddiem: Jesmond Busuttil, Patrick Ghigo, 

Alfred Galea, Antoine Sciberras u Adrian Zahra 

Wara: Michael Ghigo, Reno Montebello, Vincent 
Agius, Edward Galea u Dunstan Ghigo 

Quddiem: Audrey Sciberras, Pauline Farrugia, 
Amanda Sciberras. 

Mix-xellug: Alexander Camilleri, Carlo Sciberras. 
Bevill Ghigo, Pauline Farrugia, Amanda Sciberras, 

Ivan Falzon u Alex Falzon. 



Mix-Xellug: Maria Spiteri, Renee Pace, Noel 
Farrugia, Carlo Sciberras, Rev. Fr. Joe Bartolo, 

Nicholas Baldacchino, Jonathan Mifsud u 
Pauline Farrugia. 

Wara: Steve Cardona, Chris S. Baldacchino, Clinton 
Zammit u Jonathan Mifsud 

Quddiem: Bevill Ghigo, Nicholas Baldacchino, Carlo 
Sciberras, Pauline Farrugia, Renee Pace u Mario 

Zammit 

Wara: Jurtin Ghigo, Jonathan Mifsud, Chris S. 
Ba ldacchino, Clinton Zammit u Mario Zammit 

Quddiem: Nicholas Baldacchino, Carlo Sciberras u 
Pauline Farrugia 

Wara: Steve Cardona, Chris S. Baldacchino, Colin 
Ghigo, Jurtin Ghigo, Daniel Mifsud u Mario Zammit 
Quddiem: Sarah Farrugia, Samantha Baldacchino, 
Nicholas Baldacchino, E.T. Mons Pawl Cremona, 

Carlo Sciberras, Matthew Ellul, Maria Baldacchino 
u Jonathan Mifsud. 

Wara: 
Samantha Baldacchino, 

Matthew Ellul, Adrian Galea, 
Sarah Farrugia, Christopher 

Micallef, Jerry Ghigo, Matthew 
Borg u Maria Vella 

Quddiem: 
Steve Cardona, Daniel Mifsud, 
Nicholas Baldacchino, Carlo 
Sciberras, Jonathan Mifsud, 

Joseph Briffa u Mario Zammit. 



<l 

Il-Jaunch Uffirjali ta' l-ewwel volum 
tac-CD ċelebrità [> 

Attendenzi numeruzi waqt 
il Gimgħa Marjana 

Attivita' ta' Jum l-Omm - 1994 



Is-sezzjoni Żgħażagħ tieħu sehem 
ftl-M iss Malta Talent Show bil
preżentazzjoni ta' whee/chair - 2005 

5fltlleb 2XJ!T7 

utO!!hti hi 

Il-Preżentazzjon i tar-Rikonixximent 
Nazzjonali - Presepju Ħaj 2007 

Żjara li l Anzjani f'San r---....._ 
Vinċenz de Paule - 2006 t....r 

Il-premjazzjoni ta' waħda 
mill -isnooker competitions 

Iċ-ċertifikat tar-rebħ tal-Kompetizzjoni 
Na22jonali bi l-Presepju Ħaj - 2007 

\7 L-ewwel Rebbieħa tan-Nardu 
V Farrugia Cup 



Is-sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija 
· ser torganizza 

Lejla ta' 

Ikel Tradizzjonali Malti 
ġewwa /-Każin 

Nhar /-Erbgħa 30 ta' April 
(Lejliet Festa Pubblika) 
Mit-8.00pm 'il quddiem 

Prezz: €7 biss 

TIEKOL KEMM TRID 
Mhux ta' min jitlifha! 

Biljertl minn għand il-membri 
tal-Kumitat Żgħażagħ 

Doris Camilleri jew mill-Bar taf-Każin 

Is-sezzjoni Żgħażagħ Santa Marija 
ser torganizza 

Playstation 2 
Ce>M?et;t;on 

bi l-logħba 

Pro Evolati'on 5oecer 200'3 

ġewwa l-Każin 

Nhar il-Ħamis 
1 ta' Mejju 

(Festa Pubblika) 
Mit-8.30am 

dħu/:€5 

Premijiet: €50 u trophies 
sat-tielet post 

Inħeġġu lill -Kulħadd sabiex j ieħu sehem! 

( 'nmp11t..:r l'rod11r.:h 

IJp~rncle:> & P.:rip/1<1rnl.-

Computer SJ-sfems 

Upgrades & Repair.1· 

Network lll.1·/alla1itJ11s 

Periplleral1· 

Co11.rn111ables 

l111er11e1 Serviu 

~·~t?l.l;.I 
Mqabba Road, Zurrieq 
Tel: 2164 2744 Fax: 2168 3662 
Mob: 7947 8259 / 9947 8259 

Sca1111i11g Facilities 

infO@ctronics.com.mt 
support@ctron1cs.com.mt 

or visit our home a e: www.ctronics.com.mt 



MARCON,S 
HAIRSALON 

Triq L -Ahwa Ghigo, Mqabba 

opening hours: 
Tuesday- Friday 09: 00ans - 06: 00pm 
Satu"lay 08:00am - 07:00pm 
Monday closed 

Triq Mons A. Caruana. 
Mqabba - Mob: 9985 3439 

1e1:27602437 

Mob: 7960243 7 




