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వెల ెంజేపై వార్త
వెల ెంజే ఒక అధునాతన ఆర్కిటెకచర్ మర్కయు పెర్కగే అంతర స ంస్ిృతిక నిష్ిపటతతో
వర్కిల్లే ఒక క్రొతత అధునాతన ఐర్ోప పటట ణం. 13వ శతాబ్ద ంల్ో, ముందుగ అది ఒక వ్ ాప ర
పటట ణంగ పేర్కినబ్డంది, మర్క ర్ండవ పరపంచ యుది ం తరువ్ త అది అభివృదిి చందడం
ప ర రంభమయ్ాంది; 1959 స్ంవతసరం సెపట ెంబ్ర్ 20 తేదన
ీ క్రొతత గ నిర్కమంచబ్డన సిటీ
సెంటర్ని యధావిధిగ తర్కచారు. ఈర్ోజు, స్ుమారు 33,000 మందితో 25 సెటిలమంటల్ు
ఉనన వ్ెల్ ంజే కూడా ఒక పటట ణ మునిసప లిటీ అయ్ాంది. ఈ 33,000 మందిల్ో స్ుమారు
25,000 మంది నగరంల్ోనే నివశిస్ుతనానరు. సలే వ్ేనియా యొకి అతాంత ముఖ్ామైన ఆర్కిక
క్ేందారల్ల్ో ఇది ఒకటి, అంతే క్ కుండా స వింజా-స్ల్లక్ ప ర ంతం యొకి ఉప ధి, నిరవహణ
మర్కయు విదాా క్ేందరంగ ఉంది. వ్ెల్ ంజే ఆర్కిక అభివృదిి యొకి మూల్ స్థ ంభాల్ల్ో బ్ొ గుు
గనుల్ తరవవకం, శక్తత రంగం, మటలవర్కింగ్ మర్కయు పరతేాకమన
ై స్ర్వవస్ుల్ు, ఇటీవల్
పర్ ాటన ఉనానయ్. వ్ెల్ ంజే మంచిగ క్రనస గకస్త ునన ప ర ధమిక స్దుప యాల్ు మర్కయు
ఆతిధాం జాతీయ మర్కయు అంతర్ా తీయ సేిలల్ో అనేక అవ్ రుుల్ను అందుకుంది.
నగరంల్ోని పరకృతి (390 మీ. ఎతత
త – టెైట ో సేిేర్) మర్కయు దాని పర్కస్ర్ ల్ు కనిపిసత య్
మర్కయు స్ుల్భంగ చేరుక్ోవచుచ: పటట ణ ప ర్ి, అడవుల్ు, స్రస్ుసల్ు, హైక్తంగ్, సెైక్ే ంత గ్,
మర్కయు పరవతార్ోహణ యతానల్ు. ఆధునిక క్రొడల్ సౌకర్ ాల్ు, స ంస్ిృతిక స్ంస్థ ల్ు,
మూాజియంల్ు, విదాా స్ంస్థ ల్ు మర్కయు అనేక స్మాజాల్ు, కే బల్ు మర్కయు స్ృజనాతమక
వాకుతల్ు నగర స్పందనకు గకపపగ స్హకర్కంచారు. వ్ెల్ ంజే దాని క్రొడల్ు, ర్కక్తొయ్ష్
ే న్,
పర్ ాటన మర్కయు స ంస్ిృతిక క్ రాకొమాల్కు పరసిది ప ందింది. ఇది స్ంగవతం, నృతాం,
కవితవం, మర్కయు విక్ స్ం ప ందే ఐడయాల్ నగరం. చాల్ా మంది పేరుగ ంచినవ్ రు వ్ెల్ ంజే
చర్కతర గుర్కంచి వ్ర సత రు: గుర్కతంపబ్డన ఆర్కికవ్ేతతల్ు, శ స్త వ్
ే త ల్ు, కళాక్ రుల్ు, అథ్ే టల్ు,
ర త
ర్ జక్రయవ్ేతతల్ు మొదల్ ైనవ్ రు వ్ెల్ ంజే నుండ వచాచరు. ఎననన పరకృతి దృశ ాల్ు, మర్కయు
మిమమలిన పరతి
ర గ ఆహ్వవనించి గకపప ఆపేక్షతో మిమమలిన ఆశించే పరతాే కమైన పల ర గొ మల్ు

మర్కయు వాకుతల్తో వ్ెల్ ంజే స ంస్ిృతిక కటట డాల్ నగరం గుర్కతంపబ్డంది. – ప త మర్కయు
క్రొతత సేనహితతల్కు, వ్ెల్ ంజేక్త స వగతం!
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