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Din is-sena l-ġranet tal-Festa jġibuli nostalġija
kbira ta’ mument sabiħ li għaddiet minnu s-Soċjetà
tagħna, l-Għaqda Mużikali Imperial. Kien propju
f’nofs Awwissu tas-sena 1979 li sar il-kuntratt
tax-xiri tal-Każin, ħolma għal snin kbar li fl-aħħar
saret realtà. Il-ferħ, is-sodisfazzjon u l-ħeġġa kbira
tal-membri tal-Għaqda Mużikali Imperial kont
tħosshom, u dak li ħafna kienu ilhom ħerqana
għalih, każin ġdid u li jixraq lis-soċjetà, fl-aħħar
kien ser isir realtà.
Hekk kien, u propju fi ftit anqas minn sena
u nofs wara, twaqqa’ l-każin il-qadim u nbena
ieħor ġdid fl-istess żmien meta kien iċċelebrat ilĦamsin Anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjetà.
Kienu żminijiet mill-isbaħ li għaddiet minnhom
l-Għaqda tagħna, ħidma kbira volontarja millmembri, b’appoġġ mill-poplu Mellieħi. Għaddew
erbgħin sena, iżda l-ġrajjiet li seħħew dak iż-żmien
għadhom stampati f’moħħi, u għandna għaliex
nirringrazzjaw lil ħafna nies li ħadmu biex l-Għaqda
Mużikali Imperial ikollha każin li jagħmlilha unur.
Kien propju f’dawn iż-żminijiet ukoll li jien
bdejt nieħu l-ewwel taħriġ mużikali tiegħi. Niftakar
li għal madwar sena sħiħa, jien u ħija s-Surmast
Direttur Anthony Borg, konna mmorru nieħdu
l-lezzjonijiet għand is-Surmast George Buttigieg iddar tiegħu, mhux darba iżda tliet darbiet fil-ġimgħa,
l-Erbgħa, il-Ġimgħa u l-Ħadd filgħodu. George
Buttigieg kien ħabib kbir ta’ missieri, bniedem ta’
dixxiplina, jgħallmek tajjeb iżda trid tistudja biex
il-lezzjoni li jkollok titgħallimha sewwa, jekk le
titgħallimha mod ieħor, għax iżommok għandu
d-dar biex tistudja hemm stess taħt għajnejh u titlaq
biss meta tkun tafha sewwa.
Id-darba ta’ wara tistudja żgur inkella ħoll
xagħrek u ġib iż-żejt! Żminijiet oħra, iżda llum
il-ġurnata nirringrazzja lil Alla li fil-ħajja tiegħi
ltqajt ma’ nies bħal George li għallem il-mużika
u ħalla impatt qawwi fil-ħajja ta’ ħafna persuni, u
dan għamlu mill-qalb u b’dedikazzjoni kbira. Hekk
bdejt indoqq mal-Banda Imperial, għadda żmien

mhux ħażin, erbgħin sena.
Fost ħafna bandisti li bdejna
ndoqqu dak iż-żmien, tlieta
għadna niffurmaw parti
mill-banda Imperial – isSurmast, Victor Gauci u
jien.
Minn qalbi nixtieq nifraħ u nawgura lis-Sur
Dario Vella li ġie elett bħala Sindku ġdid għalLokalità tal-Mellieħa, waqt li nirringrazzja lis-Sur
John Buttigieg għall-ħidma kbira li wettaq b’risq
il-Mellieħa. Nawgura wkoll lill-kunsilliera kollha
li ġew eletti bħala membri tal-Kunsill u lil dawk
kollha li kkontestaw f’dawn l-elezzjonijiet. Ninsab
ċert li bħalma seħħ fil-passat, il-Kunsill Lokali talMellieħa se jibqa’ jkun ta’ eżempju ta’ kif għandha
tkun tmexxija serja b’risq il-lokalità. L-Għaqda
Mużikali Imperial twiegħed l-appoġġ tagħha u
l-għajnuna kollha possibbli lill-Kunsill Lokali filħidma tiegħu.
Ix-xogħol fis-soċjetà tagħna huwa wieħed
kontinwu. Ħidma ma taqta’ xejn, tispiċċa minn
attività u tibda l-preparamenti għall-impenn li
jkun imiss. Iżda mhux biss. Bħala Kumitat ħadna
l-inizjattiva li napplikaw għal fondi differenti biex
inkomplu nkabbru l-ħidma tagħna u anke nagħmlu
proġetti kapitali li jkomplu jattrezzaw u jsebbħu
d-dar tas-soċjetà. Matul l-aħħar sena sar xogħol ta’
tisbiħ fil-Bar tal-każin, kif ukoll fis-sular t’isfel li
ngħata dehra isbaħ, u nxtraw siġġijiet ġodda li taw
dehra ferm differenti. Fil-preżent qed nistennew
il-permessi mill-Awtorità tal-Ippjannar biex jibda
x-xogħol ta’ tisbiħ tal-faċċata tal-każin, u fl-istess
ħin il-każin isir kompletament aċċessibbli għal dawk
li għandhom diffikultà ta’ mobilità. Il-ħidma tagħna
tkompli, u dan kollu huwa possibbli għal ħafna
persuni li joffru l-ħidma tagħhom b’mod volontarju
b’risq is-soċjetà. Lil dawn kollha nirringrazzjahom
għall-ħidma tagħhom u nħeġġiġhom biex ikomplu
jagħtu servizz lill-każin.
Nawgura lil kulħadd il-festa t-tajba.
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