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 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj este prima biserică ortodoxă din România care 
dispune de un sistem de sonorizare ultrapeformant.
 Proiectarea şi instalarea a revenit �rmei „Straesser” din Stuttgart, specializată în sisteme de sonorizare 
a bisericilor. Investiţia de la biserica cu două turnuri din Lugoj este de 8.600 de euro, sumă la care Primăria 
municipiului a contribuit cu 7.000 de euro. 

 Staţia cu mixer şi ampli�cator digital a fost instalată în altar, împreună cu o boxă de probă. 
În biserică au fost montate cinci microfoane cu condensator şi opt incinte acustice, câte patru pe �ecare latură 
a locaşului de cult. Boxele se a�ă la înălţimea de doi metri şi au o putere de 35 W, adaptată acusticii interiorului 
bisericii lugojene. După renovarea completă, vor � amplasate boxe şi la exterior. 

 Reglajele necesare sonorizării optime au fost realizate de inginerul de sunet Silviu Axentie de la 
�liala Straesser - Timişoara. „Se vede o diferenţă foarte mare faţă de sonorizarea de până acum. 
Reglajul digital pe laptop, �nalizat după mai bine de două ore de probe, pune în valoare acustica foarte bună 
a bisercii noastre şi înlătură orice efect de mirofonie sau distorsiune. Reglajele, salvate pe compact-disc şi 
pentru uzul nostru, au fost trimise în baza de date a �rmei din Stuttgart, care va putea efectua intervenţii şi 
după 20 de ani” – spune Prea Onoratul părinte Ioan Cerbu, protopopul ortodox al Lugojului.

 În cei 105 ani de când funcţionează, �rma Straesser a executat sisteme de sonorizare digitale pentru 
mai mult de 17.000 de biserici din Europa şi întreaga lume. Printre lucrările sale se numără Vatican, 
Notre Dame de Paris, Domul din Berlin, Frauenkirche din Dresda, Catedrala „Sf. Bonifaciu” din Munchen, 
Catedrala din Zagreb etc.

 În România, portofoliul include Catedrala „Sf. Gheorghe” şi Biserica „Millenium” din Timişoara, Mânăstirea 
Maria Radna – Lipova, Biserica Neagră din Braşov, catedrale şi biserici romano-catolice şi reformate din 
Satu Mare, Mediaş, Alba Iulia etc., dar şi Biserica Romano-Catolică din Lugoj.


