
L-Għaqda tan-Nar Marija Bambina Mellieħa 
twaqqfet fl-1989 u għaldaqstant din is-sena qed 
tiċċelebra l-25 sena anniversarju. L-iskop ewlieni 
tal-Għaqda dejjem kien li jiġi organizzat il-logħob 
tan-nar għall-ġranet tal-festa, u minkejja xi ntoppi 
li nqalgħu matul is-snin, dejjem wettqet id-dmir 
tagħha għal kull festa li ġiet iċċelebrata ad unur 
Marija Bambina. Kien hemm snin fejn tpaxxejna 
b’ħafna nar u oħrajn b’inqas, però l-Għaqda dejjem 
baqgħet għaddejja biex illum wasalna fejn wasalna.

Jekk nħarsu naqra lura nistgħu ngħidu li l-wirja 
spettakolari minn fuq il-knisja lejliet il-festa, illum 
tista’ titqies bħala attrazzjoni ewlenija għal tant 
Maltin u turisti li jiġu jżuruna fi żmien il-festa. Il-
knisja parrokkjali u l-pjazza ta’ quddiemha jħalluk 
ittella’ spettaklu li jkun jista’ jitgawda. Din is-sena 
ħsibna sabiex din il-wirja tiġi mżewqa b’elementi 
oħra li żgur ser tibqa’ stampata fil-memorja ta’ dawk 
preżenti.

Min-naħa l-oħra sar progress kbir fejn jidħol nar 
tal-art. L-enfasi mhux fuq il-kwantità imma fuq il-
kwalità u l-mekkaniżmi u l-kuluri joffru spettaklu 
ta’ nar tal-art lejliet il-festa. Xhieda ta’ fejn wasalna 
hu t-tielet post li kisbet l-Għaqda tan-Nar fil-
Floriana għall-festival tan-nar tal-art mekkanizzat li 
sar f’Mejju ta’ din is-sena.

Ma jonqosx il-logħob tan-nar tal-ajru, li jkun 
mistenni minn ħafna Melleħin u kull min ikun 
magħna speċjalment l-aħħar jumejn. Il-kaxxi 
infernali Spanjoli u l-murtali tal-logħob li kienu 
jinħarqu waqt il-ħruġ tal-vara kienu kisbu popolarità 
kbira mal-Maltin filwaqt li lejlietha u nharha 
filgħaxija dejjem ġie offrut logħob tan-nar sabiħ, 
b’diversi murtali u baraxxijiet. Wara xi diffikultajiet 
li nqalgħu xi snin ilu, l-Għaqda ħadmet bis-sħiħ 
sabiex tagħti spinta ’l quddiem sabiex kulħadd ikun 
jista’ jibqa’ jgawdi l-ispettaklu tan-nar li mdorrijin 
naraw f’festi oħra ġewwa Malta. Is-sena l-oħra 
ttellgħet għall-ewwel darba wirja piromużikali 
“Symphony of Colours” u kienet suċċess u 
għaldaqstant din is-sena ser nassistu għal wirja 
oħra spettakolari lejliet il-festa li ser tkun maqsuma 
fi tliet partijiet. Ħa nassistu għal varjetà ta’ logħob 
tan-nar li tinkludi murtali tal-beraq u kulur, blalen, 
disinji, fjammi u żbruffi. Fl-aħħar parti ser nassistu 
għal ħarqa ta’ blalen kbar sabiex niċċelebraw il-25 
sena anniversarju. Ma jonqsux ukoll il-murtali tal-
logħob u tal-kulur kemm lejlietha u nharha. Kaxxi 
infernali Spanjoli u murtali ser jinħarqu wkoll fil-
ħruġ min-niċċa, fit-Tranżlazzjoni u mhux inqas 
waqt il-ħruġ tal-vara.

Però l-Għaqda tan-Nar tkun involuta matul 
is-sena kollha b’numru ta’ attivitajiet immirati 
għall-ġenerazzjonijiet kollha. Din is-sena apparti 
l-attivitajiet tas-soltu, bħall-Majjalata, BBQ, 
ikliet ġewwa stabilimenti Melleħin u sparatura, 
ġew organizzati attivitajiet ġodda bħal “Boogie 
Night”, “Pre-Summer Party” u “Pre-Feast Party”. 
Nhar il-ħruġ min-niċċa ser jiġi organizzat għall-
ewwel darba kunċert fi Triq Ġnien Ingraw. Dawn 
l-attivitajiet jiġu organizzati sabiex jinġabru l-fondi 
għan-nar imma wkoll sabiex nintegraw dejjem iktar 
mal-komunità Melleħija.

Filwaqt li l-Għaqda kompliet u baqgħet għaddejja 
bil-ħidma tagħha sabiex iġġib il-permess tal-kamra 
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tan-nar, ma setgħetx toqgħod b’idejha fuq żaqqha u 
ma tieħux ħsieb li jkomplu jittellgħu wirjiet tan-nar 
għall-festa tal-Vitorja. 

F’isem l-Għaqda tan-Nar Marija Bambina 
nirringrazzja lill-Kappillan, il–kleru, il-Kunsill 
Lokali, is-soċjetajiet mużikali, l-organizzazzjonijiet 
volontarji, lill-benefatturi tal-Għaqda, lill-membri 
tal-Għaqda tan-Nar, kemm preżenti kif ukoll ta’ 
qabel. Nagħlaq il-messaġġ billi nawgura lill-
Melleħin il-festa t-tajba u nisperaw li tieħdu gost 
bil-programm tan-nar li ser jiġi offrut din is-sena.
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