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Comunicat de Presă 
 

In zilele de 21-23 August, 2015, Catedrala “Sf. Maria” din Cleveland, 

locată la 3256 Warren Road, va găzdui cel de-al  zecelea Festival 

Românesc al parohiei. Oaspeţii noştri vor petrece alese momente de 

spiritualitate şi cultură românească, savurând clipe unice de folclor, 

precum şi delicioasele noastre merinde tradiţionale.  Atât catedrala cât şi 

muzeul excelează  prin exponate de artă religioasă şi seculară, oferind 

iubitorilor de cultură posibilitatea de a cunoaşte mai bine comunitatea 

Româno-Americană din Cleveland. Intrarea şi parcarea sunt gratuite. 
 

Evenimentul include faimoasa bucătărie Românească, cu un bogat meniu 

din care nu vor lipsi mititeii, sarmalele, grătare de porc şi de pui, 

mămăliga tradiţională şi scoverzile, precum şi  un mare asortament de 

deserturi pregătite de iscusitele doamne ale comunităţii. Vinurile alese, 

berea şi băuturile răcoritoare importate din România vor fi şi ele o uşă 

deschisă spre gustul românesc.  
 

Vom avea muzică populară şi usoară cu orchestra condusă de taragotistul 

Gheorghe Trâmbitas, precum şi ansamblurile de dansuri Doina, 

Şezătoarea şi grupul de copii Mioritza.  Pe lânga aceasta vom avea o Paradă a costumelor Românesti, 

chioşcuri cu articole religioase, icoane si produse românești de artizanat. Copiii se vor bucura de jocuri 

atrăgătoare şi adecvate.  
 

Vom oferi tururi explicative ale acestei biserici atât de cunoscute pentru 

unicitatea şi frumuseţea iconografiei ei. Oaspetii vor avea prilejul să 

viziteze Muzeul Etnografic şi de Artă Românească din complexul 

catedralei.   
 

Parohia Catedralei “Sf. Maria,” întemeiată în 1904, este cea mai veche 

parohie ortodoxă românească din Statele Unite. Astăzi Catedrala este 

inclusă pe lista clădirilor istorice din metropolă şi este binecunoscută 

localnicilor, nu numai pentru spiritualitatea ei, ci şi pentru moderna ei sală 

care găzduieşte diverse activități comunitare.   
 

Programul Festivalului este următorul: Vineri 21 August, orele 4:30 – 

11:00 PM; Sâmbătă, 22 August: 2:00 PM – 11:00 PM; Duminică, 23 

August: 12 amiază – 10:00 PM.                                       

 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: www.smroc.org.                                

Contactaţi biroul parohiei la numărul de telefon: (216) 941-5550. 
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