
Hajdúsámson Város  Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-ei ülésén kifejezte szándékát testvér 

települési kapcsolat létesítésére Csíkszentdomokos községgel, mely által a külhoni magyar közösség 

tagjaival kialakított személyes kapcsolatokkal tovább erősödhet a nemzeti összetartozás érzése.  

A két település vezetőinek egyeztetéseit követően 2014. február 18-án került sor Hajdúsámsonban 

ünnepélyes keretek között a testvér települési kapcsolat létesítéséről és az együttműködés területeiről 

szóló megállapodás aláírására, mely elsősorban oktatási, kulturális, sport, önkormányzati, 

tapasztalatcserékben, hagyományápolásban, idegenforgalmi és civil kapcsolatokban, Európai Uniós 

céltámogatások elnyerésére beadandó közös pályázatokban nyilvánul meg.  

Csíkszentdomokos (román neve Sândominic) falu Romániában, Hargita megyében. Felcsík 

legnépesebb faluja, 6110 lakosa van. Csíkszeredától 29 km-re északra, az Olt felső völgyében fekvő 

Szenttamással összenőtt nagyközség, a Lok és Szádakút-patakok Oltba való torkollásánál fekszik. 

1967-ig Balánbánya is hozzá tartozott. Római katolikus temploma 1787 és 1802 között épült a régi 

román kori templom helyett, melyből azonban számos műkincset őriz. Szomszédságában áll a Szent 

Margit-ház, a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek 1995-ben felépült otthona. A római 

katolikus templom mellett található egykori egyházi iskola ad otthont a Márton Áron Múzeumnak. 

Görög katolikus fatemploma 1787-ből való, most ortodox templom. A falu kőbányájában a Garados-

dombon mészkövet, márványt bányásznak. A községből kilátás nyílik a Nagy-Hagymásra. Itt született 

1896. augusztus 28-án Márton Áron gyulafehérvári püspök, Erdély nagy fia, az erdélyi katolikus 

egyház nagy alakja, emlékére születésének 100. évfordulóján szobrot állítottak. 2010-ben, halálának 

30. évfordulóján a templom melletti általános iskolában múzeum nyílt, amely a püspök életútját és 

azon keresztül a 20. századi Erdély történelmét is bemutatja. Itt született 1909-ben Kurkó Gyárfás 

regényíró, politikus, valamint 1940-ben Baróti István Liszt-díjas orgonaművész, tanár, az esztergomi 

Főszékesegyház orgonistája és karnagya.A falu jól őrzi hagyományait, kis tájmúzeuma is van.  Külön 

napot szentelnek a népviseleteknek, ez a Szőttesek Vasárnapja. (Forrás: Wikipédia) 
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