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s. Hîjdieni
Satul Hîjdieni este amplasat în zona de Nord a Republicii Moldova la 5 km de centrul raional ?i la 30 km.de fostul centru jude?ean B?l?i.

L?sînd în umbr? Glodenii, ?i ajun?i pe muchia dealului, în fa?a noastr? se deschide o priveli?te cu totul rar?. Pe o fî?ie de ?es, în valea rîului C?ld?ru?a, cu privirea a?întit? spre pohoarne ?i aripile crescute înspre
localit??ile Cajba ?i Danu, protejat din spate de o frumoas? p?dure, sînt a?eza?i Hîjdienii, transmi?înd celor care au venit dup? ei dragostea de glia str?bun?, iure?ul horelor, frumuse?ea cîntecelor, cums?c?denia ?i tot
ce este dulcele ?i domolul grai moldovenesc de pe aceste plaiuri.

În comunitate locuiesc 3850 cet??eni în 1450 gospod?rii, dintre care 756 tineri pîn? la vîrsta de 30 ani. Din rîndurile cet??enilor satului, tineretului, au devenit mul?i oameni de vaz? ( ce putem concret argumenta ).

În sat sînt ?i activeaz? :

- Liceul Teoretic Hîjdieni

- Institu?ia pre?colar? „Porumbi?a"

- Centru de s?n?tate

- ?coala de arte

- Biblioteca public?

- Tab?ra de odihn? „Andrie?"

- Biserica cu hramul „Acoper?mîntul Maicii Domnului"

- Oficiul po?tal

- SRL „Bogalecon- Moldova"

- CAP „Cîmpia Hîjdienilor"

- SRL „Teopog-Prim"

- întreprinderi Individuale -

- î.l. „Floarea Soarelui"

- Moar? de grîu

- Moar? pentru prelucrarea porumbului

- î.l. „Ilidarom"

- Monument al eroilor-cons?teni c?zu?i în MRAP

- Monument în memoria „cons?tenilor deporta?i"

Satul Hîjdieni este bogat în tradi?ii ?i obiceiuri, datini, ?i anume :

- Rapsozi ai cîntecului popular;

- Me?teri populari;

- Me?teri buc?tari;

- Colective artistice de amatori (în sat, L.T. ?i ?coala de arte )

Tîn?ra genera?ia ?i cet??enii întregii comunit??i sînt atra?i în diferite cercuri, colective artistice ?i în promovarea me?te?ug?ritului popular.

În localitate activeaz? - 7 colective artistice de amatori, dintre care - 4 colective artistice de amatori ce pe parcursul a cîtorva ani poart? înaltul titlu onorific „model". Satul nostru se mîndre?te cu aceste colective ?i
anume:

- Corul cameral „Armonia"

- Grupul vocal „Crizantema"

- Forma?ia folcloric? „Cimbri?or"

- Taraful tradi?ional „Stejarii"
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Aceste colective sînt conduse de speciali?ti talenta?i, participan?ii colectivelor sînt de diferite profesii ?i vîrste ?i particip? la toate manifesta?iile culturale de mas? cît în comunitate, raion , Republic? ?i peste hotarele
ei.

Succesele colectivelor se pot argumenta prin pachetele de documente, diplome, CD-uri video ?i audio, înregistr?ri la TV-Prim Glodeni,TV Republican? .

Un col?i?or de rai, o oaz? de relaxare ?i reverie este Tab?ra de odihn? „ANDRIE?", ce se afl? în gestiunea prim?riei, amplasat? la marginea de sat, la o distan?? de 167,5 km de or. Chi?in?u ?i o distan?? de 7,5 km de or.
Glodeni, într-un frumos col?i?or al p?durii din localitate, pe un teren de 17 ha. Pîn? la tab?r? ?oseaua este asfaltat?, accesibil? tuturor tipurilor de transport auto pe toate anotimpurile. La 1 km de tab?r? pe drumul
Na?ional B?l?i - Cobani, la fiecare dou? ore circul? rutiere din Glodeni, B?l?i ?i Chi?in?u.

Pe teritoriul taberei cresc copaci de salcîm, mesteac?n, tei, corn, în care î?i au cuibul diferite p?s?ri. Sînt mul?i arbu?ti, tufe de liliac, jasmin, boz. La fel aici cresc ?i a?a copaci fructiferi ca cire?ul, m?rul, p?rul, nucu.
Al?turi de tab?r? se afl? un iaz nu prea mare, în care copiii se pot sc?lda numai dup? ce se efectuiaz? investiga?iile de laborator la apa din iaz de c?tre Centrul de S?n?tate public?. Pe malul acestui iaz cre?te o p?dure
de nucari. Apa potabil? este folosit? din fîntînile de min? de pe teritoriul taberei ?i din fîntîna artezian?. Sînt amenajate dou? b?i în stil European. Viceile sînt pe teritoriul taberei. Tab?ra are telefon de contact,este
acoperire pentru telefoane mobile.

Este cazul s? amintim despre Agen?ii economici din teritoriu cu care satul se mîndre?te ?i care continu? pe parcursul anilor s? se dezvolte considerabil,g ra?ie personalit??ilor satului ce pun suflet în tot ce fac pentru
un aspect din ce în ce mai atractiv, mai splendit.

Una din aceste este SRL„Teopog - Prim".

Un sat se mîndre?te ?i cu bunul numeai oamenilor s?i, care, chiar ?i locuind departe de el, mereu sunt cu sufletul acas?, la ba?tin?. Iar dl. Orest T?rî?? este persoana c?reia satul îi las? un dor în urm?, i-ar acest dor s-a
materializat într-o carte numit? „Hîjdienii din stepa B?l?ilor" - CARTEA DE VIZIT? a HÎJDIENENILOR .

Satul Hîjdieni, de vre?i s? ?ti?i, E sat n?sc?tor de ve?nicie. Oamenii îi sunt deosebi?i, ?i-i cuno?ti îndat? dintr-o mie .

EVENIMENTELE

ESEN?IALE pe care le va organiza localitatea HÎJDIENI pe parcursul anului 2015 .

1. Anul Nou -1 ianuarie

2. Na?terea lui lisus Hristos ( Cr?ciunul stil vechi) - 7 ianuarie

3. Ziua Interna?ional? a Femeii - 6-8 martie

4.Sfintele pa?ti - aprilie 12 ( participarea cu colectivele art."model" la festivalul-concurs „Sub lumina învierii"), Biseric? 13 ?i 14 aprilie .

5. Ziua Europei - 9 mai. Ziua Victoriei ?i a Comemor?rii eroilor c?zu?i pentru ap?rarea integrit??ii ?i independen?ei Patriei - 9 mai.

6. Ziua Drapelului R.Moldova - aprilie

7. Ziua Interna?ional? a copilului -1 iunie

8. Ziua Suveranit??ii R.Moldova - 23 iunie

9. Ziua victimelor represiunilor politice - 6 iulie

10. S?rb?toarea Na?ional? Ziua Independen?ei - 27 august

11. S?rb?toarea Na?ional? Limba noastr? - 31 august

12. Ziua Mondial? a oamenilor în etate

13. Ziua Pedagogului - 5 octombrie

14. Hramul satului Hîjdieni -14 octombrie

15. Na?terea lui lisus Hristos ( Cr?ciunul,stil nou )-25 decembrie

Conform Calendarului manifest?rilor culturale ale Serviciului Cultur? Glodeni aprobate prin decizia Consiliului raional ?i Calendarului manifesta?iilor culturale na?ionale organizate de c?tre CNCPP sub edita
Ministerului Culturii, lucr?torii din cultur?, împreun? cu administra?ia public? local?, CL Hîjdieni, petrecem m?suri culturale în teritoriu, raion ?i Republic?, ?i dup? necesit??i particip?m la aceste evenimente ?i m?suri.
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