
Għaddiet sena oħra u żmien il-festa reġa’ magħna 
u għalhekk qed nerġa’ nikteb dawn iż-żewġ versi 
dwar ix-xogħol li jsir mis-Sezzjoni Żgħażagħ matul 
is-sena ġewwa l-kazin.

Nixtieq nibda dawn il-kelmtejn billi nirringrazzja 
lis-Sur Christian Tonna li kien ta’ għajnuna kbira 
s-sena l-oħra fis-sorpriża li għamilna għall-festa 
f’għeluq il-25 sena mit-tqegħid tal-arma l-ġdida. 
Minn hawnhekk ngħidlu prosit tal-kapaċità tiegħu u 
nawguralu kull suċċess fil-karriera tiegħu.

Hekk kif beda riesaq ix-xahar ta’ Diċembru saret 
laqgħa rigward il-wirja tal-presepji fejn ġie deċiż li 
għal din is-sena terġa’ ssir fis-sala ewlenija tal-każin. 
Bdew id-diskussjonijiet mas-Sur Edmund Camilleri 
u mas-Sur Michael Cauchi rigward id-disinn tal-
prespju mekkanizzat biex ikun differenti mis-
snin ta’ qabel. Infatti din is-sena saret katina ġdida 
mekkanizzata fejn jimxu l-pasturi li kienet tinvolvi 
ħafna xogħol rigward mekkanizzar. Tkellimna wkoll 
ma’ diversi esebituri li xtaqu jesebixxu f’din il-
wirja. Lejn nofs Novembru beda l-armar tal-presepju 
mekkanizzat u għall-bidu ta’ Diċembru mbagħad 
ġew il-kumplament tal-presepji u ġie finalizzat 
l-armar fuq il-presepju l-kbir. Din is-sena, in-nisa fi 
ħdan is-Sezzjoni Żgħażagħ ħadu ħsieb jippreparaw 
ukoll xi pasti ta’ żmien il-Milied li nbiegħu waqt il-
wirja. Il-wirja ġiet miftuħa u mbierka mill-Kappillan 
nhar is-Sibt 13 ta’ Diċembru u damet miftuħa sal-1 
ta’ Jannar. Fil-21 ta’ Diċembru għamilna private biex 
immorru nżuru diversi presepji madwar Malta. Il-
konkorrenza kienet sabiħa.

Wara li għaddiet il-wirja tal-Presepji u ġie 
żarmat kollox, beda x-xogħol fuq il-katalogar tal-
mużika kollha li għandna ġewwa l-arkivju. Dan 
kien jirrekjedi ħafna xogħol, fejn il-mużika kollha 
kellha tinħareġ mill-arkivju u titpoġġa fis-sala fejn 
mbagħad kull biċċa mużika ngħatat ittra u numru 
skont kif kien imniżżel fil-kompjuter mis-Sur Geoff 
Thomas. Wara li l-mużika kollha kienet lesta, din 
reġgħet iddaħħlet fl-arkivju, din id-darba skont 
l-ittra u n-numru li ngħatat.

Apparti l-programm ta’ Jum il-Kunsill ġewwa 
l-Imġarr u ta’ Ħadd il-Palm ġewwa l-Mellieħa, 
li t-tnejn jirrikjedu ħafna preparamenti kemm 
mużikali kif ukoll manwali, bħal ġarr ta’ leġijiet 
u strumenti tal-perkussjoni minn post għall-ieħor, 
din is-sena waqt l-International Band Festival il-
banda tagħna ħadet sehem fi programm konġunt 
ma’ Doncaster International Concert Band. Dan 
kien jirrikjedi ħafna preparamenti mużikali fejn, 
apparti l-mużika għall-banda tagħna, kellha tiġi 
ppreparata wkoll il-mużika għall-Banda mistiedna, 
peress li daqqejna l-programm kollu flimkien. Wara 
li għadda l-festival, kien imiss il-programm ta’ San 
Ġwann tal-Ħġejjeġ fejn dan tal-aħħar ukoll kien 
jirrikjedi diversi preparamenti f’qasir żmien.

Iż-żmien jgħaddi u reġa’ wasal żmien il-festa 
u għalhekk dan iġib miegħu żmien il-ġbir. Dan 
jirrikjedi diversi sagrifiċċji u ta’ min wieħed isemmi 
li llum il-ġurnata mhux faċli li ssib żgħażagħ biex 
joħorġu għall-ġbir għax kulħadd b’impenn jew 
ieħor, ħafna minnhom għax ikunu xogħol. Imma 
b’daqsxejn sagrifiċċju minn kulħadd dan dejjem 
sar ukoll fi sfond ta’ ħafna diffikultajiet u mpenji 
oħra fl-istess żminijiet. Meta x-xogħol jitqassam 
fuq diversi nies isir iżjed malajr u ma jkunx hemm 
tbatija għax il-piż jintrefa’ bejn kulħadd. Attività 
oħra li saret din is-sena u li kienet tinvolvi b’mod 
attiv ukoll liż-żgħażagħ kienet l-Apple Strudel li 
saret waqt l-Iljieli Melleħin. Din kienet tinvolvi 
ħafna xogħol u dħalna wkoll fil-Malta Records 
bit-tul finali jkun ta’ 404 piedi u 4 pulzieri. Il-
qliegħ kollu minn din l-attività mar għall-Malta 
Community Chest Fund.

Nixtieq nagħlaq dawn il-kelmtejn billi f’ismi u 
f’isem sħabi tas-Sezzjoni Żgħażagħ nawgura l-festa 
t-tajba lil kulħadd u nħeġġeg lil sħabi biex ikunu 
aktar preżenti fl-attivitajiet li jsiru matul is-sena, 
ħalli b’hekk ikun hemm inqas tbatija u aktar ftehim 
u għaqda. 

Viva Marija Bambina u Viva l-Banda Imperial!
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