
Ħbieb, nixtieq nibda dan l-artiklu billi f’isem il-
Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan l-Għaqda Mużikali 
Imperial nawgura lill-Melleħin kollha kif ukoll lil 
sħabna minn bliet u rħula oħra li qed jiċċlebraw 
il-festa ad unur ta’ Marija Bambina l-festa t-tajba. 
Jalla tkompli żżomm ħarsitha fuqna l-Maltin kollha 
għaż-żmien ġejjieni. 

Aħna ż-żgħażagħ niffurmaw parti importanti mis-
soċjetà. Apparti li jsir xogħol li jirrikjedi aktar il-lat 
fiżiku, bħat-tqassim tal-programm u tal-ktieb tal-festa 
kif ukoll il-ġarr ta’ materjal għal xi attività mużikali, 
nagħtu wkoll is-sehem tagħna minn lenti żagħżugħa 
sabiex inkunu nistgħu niġbdu aktar żgħażagħ lejn il-
każin. Għalkemm il-każin tagħna hu wieħed maħbub 
miż-żgħażagħ, ftit huma dawk li jkunu hemm is-
sena kollha. Dan jista’ jintwera evidentament hekk 
kif il-Kummissjoni hi ffurmata minn disa’ membri 
biss. Minkejja dan, ta’ min iżid li dawn il-membri 
jaħdmu bis-sħiħ is-sena kollha għall-ġid tal-każin 
u tal-komunità Melleħija. Uħud minn dawn l-istess 
membri jagħmlu parti minn kummissjonijiet oħra 
fi ħdan il-każin bħalma hija il-Kummissjoni Banda 
u Kor. Għalhekk minn hawnhekk inħeġġeġ lil kull 
min hu interessat sabiex jingħaqad magħna sabiex 
inkomplu nkabbru t-tim tagħna. Is-sehem tagħkom 
jista’ jagħmel differenza kbira. 

Fost l-attivitajiet li aħna 
norganizzaw matul is-sena 
nsibu diversi ikliet bħal Wine 
and Pizza Night għal Jum 
l-Omm u bejgħ ta’ mqaret matul il-Milied Mellieħi. 
Il-Kummissjoni tagħmel ukoll xogħol li ma jidhirx 
bħal preparamenti ta’ ritratti antiki biex inżommu 
l-paġna ta’ Facebook attiva, kif ukoll nagħmlu 
laqgħat twal fejn jiġu diskussi temi differenti. 

Nixtieq niringrazzja lill-membri tal-Kumitat 
Direttiv tal-għajnuna mutul is-sena u talli japprova 
wħud mill-attivitajiet li torganizza l-Kummissjoni 
Żgħażagħ. Nixtieq però nappella sabiex iż-żgħażagħ 
jibqa’ jkollhom aktar leħen fis-soċjetà tagħna sabiex 
nibqgħu għaddejjin u l-ħeġġa ma tonqosx. 

Qabel nikkonkludi nixtieq nirringrazzja u 
nuri l-aprezzament tiegħi lill-membri kollha tal-
Kummissjoni Żgħażagħ tax-xogħol siewi li jagħmlu 
s-sena kollha, għalkemm kulħadd dejjem ikun 
imħabbat bix-xogħol jew bl-istudji tiegħu. Grazzi 
ħbieb! 

Nagħlaq billi minn qalbi nerġa’ nawguralkom il-
festa t-tajba; ejjew ħa ngawdu dan iż-żmien festiv 
b’rispett u mingħajr inċidenti.

Viva Marija Bambina u Viva l-Banda Imperial.
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