În data de duminică 18 noiembrie a.c., cu începere de la orele 17.00 a avut loc în Biserica
Romano-Catolică din Comloşu Mare, filială a parohiei Sânnicolau Mare, un recital de muzică
sacră. Organizat de domnul profesor universitar Dr. Walter Kindl, capelmaistru al Domului
din Timișoara (catedrala romano-catolică) și Primăria comunei Comloșul Mare, reprezentată
de domnul primar Ovidiu Ștefănescu, concertul s-a bucurat de patronajul păstorului acestei
comunități, Pr. Johann Ghinari, paroh de Sânnicolaul Mare, care a onorat cu participarea sa
aleasa manifestare.
Tinerii muzicieni participanți, care au încântat inimile și sufletele ascultătorilor cu piesele
prezentate, sunt în bună măsură studenŃi ai Universității de Vest din Timişoara, Facultatea de
Muzică, secŃia Canto. Îi amintim aici pe Renata Balla, Noemi Deak, Bogdan Ilisie, Ioana
Fusa, Zsuzsanna Kinga Szanto, Sergiu Pantea, Ana-Maria Vinczi, Nicolae Vlad, cu toții
îndrumaŃi de doamna Conf. Univ. Dr. Dana-Sorina Chifu. La orgă a interpretat doamna Lect.
Univ. Dr. Roxana Ardelean. Moderatorul acestui frumos recital fost nimeni altul decât
domnul Prof. Univ. Dr. Walter Kindl, fiu al acestei frumoase comune bănățene.
Din programul prezentat amintim aici câteva Lieduri și arii, interpretate la acest recital de
talentații studenți timișoreni: Tulerunt Dominum de Felix Mendelssohn (Renata Balla şi
Zsuzsanna Kinga Szanto), Stabat Mater de Antonio Vivaldi (Ioana Fusa), Agnus Dei de
Georges Bizet (Noemi Deak), Ridica-voi ochii mei spre cer de Nicolae Bretan (Aneta
Drăghiciu), Litanie de Franz Schubert (Nicolae Vlad), Pieta Signore de Alessandro Stradella
(Ana-Maria Vinczi), Ich danke dir, din oratoriul Paulus (Sergiu Pantea), Panis Angelicus de
Cezar Frank (Zsuzsanna Kinga Szanto şi Renata Balla).
La finalul programului, dealtfel audiat și savurat de ce circa o sută de persoane, muzicienii și
organizatorii au mulțumit publicului pentru calda primire și pentru ocazia de a concerta în
frumoasa și istorica biserică din Comloșul Mare.
Acest recital de muzică sacră s-a situat de minune în aceste ultime săptămâni ale timpului de
peste an, mai precis în prejama sărbătorii „Cristos Regele Universului”, care încheie anul
liturgic, deschizând calea binecuvântatei perioade a Adventului.
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