
irsko/Irish 

MÍREANNA NUACHTA AR VELENJE  

 

Baile óg, nua-aimseartha Eorpach is ea Velenje, ina bhfuil ailtireacht nua-

aimseartha agus oscailteacht idirchultúrtha atá ag fás. Sa 13ú haois, luadh ar 

dtús é mar bhaile margaidh, agus thosaigh sé ag fás mar bhaile i ndiaidh an 

Dara Cogadh Domhanda; an 20 Meán Fómhair 1959, osclaíodh lár na 

cathrach nuathógtha inti go díniteach. Inniu, tá Velenje ina bhardas baile 

chomh maith, ina bhfuil 25 lonnaíocht agus thart ar 33,000 duine, a bhfuil 

cónaí ar thart ar 25,000 díobh sa bhaile. Tá sé ar cheann de na hionaid 

eacnamaíocha is tábhachtaí de chuid na Slóvaice agus ina ionad fostaíochta, 

riaracháin agus oideachais de chuid Réigiún Savinja-Šalek chomh maith. 

Cuimsítear i gcroílár fhorbairt eacnamaíoch Velenje mianadóireacht guail, 

earnáil fuinnimh, oibriú miotail agus seirbhísí speisialaithe; turasóireacht le 

déanaí chomh maith. Fuarthas a lán gradam ar scála náisiúnta agus 

idirnáisiúnta as bonneagar dea-choinnithe agus fáilteachas Velenje. Tá an 

dúlra sa bhaile (airde 390 m – Tito Square) agus sa cheantar máguaird 

infheicthe agus tá fáil éasca air: i bpáirceanna baile, foraoisí, cois lochanna, 

ar na conairí siúlóireachta, rothaíochta agus sléibhteoireachta. Cuireann na 

saoráidí spóirt nua-aimseartha, institiúidí cultúrtha, músaeim, institiúidí 

oideachais agus go leor cumann, clubanna agus daoine aonair cruthaitheacha 

go mór le rithim an bhaile. Tá aithne ar Velenje as a chuid mhór imeachtaí 

spóirt, caitheamh aimsire, turasóireachta agus cultúrtha. Is é baile an cheoil, 

an damhsa, na filíochta, agus smaointe atá ag bláthú. Scríobhfaidh a lán 

ainmneacha iomráiteacha stair Velenje: tagann eacnamaithe, eolaithe, 

ealaíontóirí, lúthchleasaithe, polaiteoirí, etc. a bhfuil aithne orthu as Velenje. 

Baile de shéadchomharthaí cultúrtha is ea Velenje arb iad a shainghnéithe 

mórán radharcanna nádúrtha, agus go háirithe imeachtaí agus daoine a 

bhfuil cuireadh á thabhairt go cineálta duitse agus atá ag súil go mór leat. – 

Fáilte go Velenje, a sheanchairde agus a chairde nua!  
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