lt-Tmexxija ta l-Kumitat Festi Esterni

A.o. 1919

Pawlu Sammut
Bla dubju ta' xejn il-festa ta' San Ġorġ Martri mhux biss hija fost l-ewlenin
fil-gżejjer Maltin, iżda wkoll popolari u mfittxija mid-dilettanti tal-festa.
Dan hu riżultat tal -ħeġġa u l-imħabba li l-poplu Qormi dejjem iffesteġġja
l-festa ta ' San Ġorġ.
Fattur ieħor xejn anqas importanti li kompla saħħaħ il-festa Ġorġjana hu
t-twaqqif tal-Kumitat Festi Esterni fl-1919, li kompla kabbar u saħħaħ
f'kull settur din il-festa.
Dak kollu li sar tul dawn l-aħħar disgħa u tmenin sena qatt ma kien ikun
possibli li kieku l-Kumitat tal -Festa ma kellux nies kapaċi fl-organizzazzjoni
u fit-tmexxija. Dan flimkien mal-ħidma u l-ħeġġa tal-membri fil-kumitat, li
tul dawn is-snin taw l -enerġija u l-imħabba tagħhom fil-ħidma għall -festa
ta' San Ġorġ.
F' din il-kitba qed inwassal tagħrif fuq il-presidenti tal -Kumitat Festi Esterni
sa mit-twaqqif tiegħu, sabiex anke lġenerazzjoni tal-lum mhux biss tkun
taf bihom, iżda tagħraf tapprezza lħidma tagħhom, biex aħna llum qed
ingawdu mix-xogħol, mil-ħidma u
s- sagrifiċji tagħhom.

Insibu l-ewwel president li waqqaf
il-Kumitat Festi Esterni, il-kappillan
Dun Vinċenz Azzopardi, li dam
president mill-1919 sa 1-1925. Dun
Vinċenz mhux biss ta direzzjoni u
mexxa dan l-ewwel kumitat, iżda
rnexxielu jgħaqqad u jiġbor flimkien
bi skop wieħed, dawk l-elementi
differenti li jsawru l-festa tagħna.
L-idea tiegħu mhux biss kienet tajba
fi żmienu, iżda għadha tajba sal-lum
u ġiet ikkupjata minn ħafna bliet u
rħula oħra.
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It-tieni president kien it-tabib
Federico Maempel, li laħaq wara Dun
• Vinċenz Azzopardi fl-10 ta ' Mejju
1925. Dam iżomm il-kariga sal1947. Huwa kellu jirtira mill-kariga
ta' president peress li ħareġ għall
elezzjoni u kien elett bħala deputat
f' isem il-Partit Nazzjonalista. Huwa
miet sena wara fid-9 ta' Diċembru
1948. Kien għamel żmien jgħinu
bħala viċi-president, l-Avukat Dr. Ġ.
Mifsud Speranza. It-tabib Federico
Maempel kien bniedem umli u
maħbub mill-poplu Qormi u taħt ittmexxija tiegħu tul tnejn u għoxrin
sena, il-festa Ġorġjana għaddiet
minn żminijiet tad-deheb. Fi żmienu
l-akbar ammont ta' baned mistiedna
ġew idoqqu fil-festa ta' San Ġorġ .
tagħna ħa dehra
insemmu l-armar
ġdid, it-trofej u l-pedestalli ta ' lanġli ta' Triq il-Kbira sa Pj azza
San Franġisk kollha saru fi żmienu.
Taħt it-tmexxija tat-Tabib Federico
Maempel saret l-akbar taqliba fissistema u l-iżvilup tal-piroteknika
f'Hal Qormi u f'Malta. Il-Kumitat
tal-Festa mill-1926 sa l-1936, għal
ħdax-il sena konsekuttiva, ġab
professuri tal-piroteknika mill-Italja
u Sqallija sabiex fl - aħhar xahrejn
jiġu jaħdmu n-nar għall-festa ta '
San Ġorġ . Kienu jintużaw riċetti u
sistemi kompletament ġodda għal
Malta li wara ġew ikkupjati middilettanti Qriema u nfirxu ma' Malta

L-armar fit-toroq
ġdida. Biżżejjed
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rikonoxximent għall
lejn il-poplu Qormi,
il-pjazza ta' quddiem l-iskola talgvern, ġiet imsemmija propju għalih,
'Pjazza Federico Maempel'.

kollha.

Bħala

ħidma tiegħu

It-tielet president tal-kumitat kien
il-prokuratur legali s-Sur Fort Ellul,
li kompla wara Dottor Federico
mill-1947 sal-1952. Tajjeb li ngħidu
li l-amministrazzjoni tal-kumitat
tal-festa dejjem kienet fil-kumpless
tal-Każin tal-Festa, fejn illum hemm
il-venda tal-karozzi tal-linja. Illum
qed jintuża mill-Għaqda tan-Nar 23
ta' April.

Fl-1952 wara s-Sur Fort Ellul, laħaq
president Dr. Maurice Ellul li kien
ħa l-lawrja ta' tabib ft-1946. Huwa
kien joqgħod fid-dar li fiha kien
jgħix is-Sindku l-Ispiżjar Stanislaw
Gatt fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi
f'Malta , jiġifieri fi Triq Santa
Katerina. Fi żmien Dr. Maurice
Ellul saru festi kbar u speċjali tat33 ċinkwantenarju mill-martirju
ta' San Ġorġ. Huwa kellu jħalli
l-kariga peress li ġie nominat tabib
distrettwali f ' Għawdex. Fl-1966
laħaq 'Principal Medical Officer'
sa 1-1977. Dr. Maurice Ellul mar
igawdi 'l-Mulej f'Settembru ta' 11996 ft-eta~ ta' 73 sena. Bħala tabib
tal-familja kien maħbub, umli u
bniedem ġentlom.

Fl-1954 laħaq President tal-Kumitat
• Festi Esterni l-Perit Anthony Borg
li dam iżomm din kariga sal-1 958 .
Minħabba diversi problemi talkumitat tal-festa, b'sens ta' rġulija
fl -1958 irrinunzja l-kariga tiegħu u
ħa l-kariga ta' segretarju tal-kumitat.
Il-Perit Anthony Borg kien kwiet u
maħbub mill-Qormin . Huwa mar
jiltaqa' mal-Mulej fis-sliem nhar
il-15 ta' Diċembru 2007, fl-eta' ta'
86 sena.
Fl-1958 , ħa t-tmexxija l-Arċipriet
Dun Gerald Frendo li dam imexxi
l-Kumitat Festi Esterni sal-1977,
___J meta mbagħad laħaq Monsinjur
tal-Katridral. Tajjeb li ngħidu li sa
minn żmien l-Arċipriet Dun Gerald Frendo, il-Kumitat tal-Festa Esterna
dejjem baga' jiġi ppresedut mill-arċipriet pro tempore. Il-kumitat konvint li
għalkemm l-iskop tal-kumitat hu l-festa esterna, pero' ma tistax tifred il-festa
ta' San Ġorġ Martri mill-ħarsien u t-tmexxija tal-parroċċa. Nistgħu ngħidu li
ż-żminijiet talfesti f 'Malta
fi żmien l Arċipriet Dun
Gerald Frendo
kienu ibsin
għal
bosta
raġunijiet. Dun
Gerald dejjem
kien ta' spalla
u t'għajnuna
kbira għall
kumitat biex
il-festa ta' San

L_: _ _ _, _______ ,__ _ _
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Ġorġ tibqa' bħal

dejjem festa
kbira.
Bejn 1-1978 u
1-1981 kellna
arċipriet Mons.
DunPawlAttard
li wkoll kien ilpresident talKumitat Festi
Esterni.
Kan. Karm Aquilina

Dun Frans Abdilla

Mill - 1981
sal - 1987, ilKumitat Festi Esterni kien ippresedut mill-Arċipriet Dun Edgar Attard.
Bejn 1-1987u1-1994, il-Kumitat kien ippresedut mill-Arċipriet Dun Karm
Aquilina u fi żmienu żżanżan is-sandli tad-deheb li jżejjen l-istatwa titulari
ta' San Ġorġ.
Bejn 1-1994 u 1-2005, il-Kumitat Festi Esterni għadda għal taħt idejn Dun
Frans Abdilla, li fi żmienu ġie mfakkar b 'festi kbar u speċjali s-sbatax-il
ċentinarju mill-martirju ta' San Ġorġ.
Mill-2005, il-Kumitat huwa ppresedut millarċipriet presenti, il-Kanonku Anton Cassar.
Tul il-medda ta' disgħa u tmenin sena, ilKumitat Festi Esterni, taħt direzzjoni għaqlija
ta' persuni abbli fit-tmexxija, li flimkien malmembri, dejjem taw l-aħjar għall-ġid tal-festa
u l -imħabba lejn San Ġorġ Martri.
N.B. Hajr lis-Sur Josef Aquilina għal-g ħajnuna
tiegħu ~abiex inkiteb dan l-artiklu.
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