
 

 

    Rezulto de Novembra Esperanta Sumoo de 
nia movado 

 La 23an de novembro 2014 finiĝas la 
novembra Sumoo. Estas  la unua fojo, ke 
Vjetnamio atingis tiom multe da partoprenantoj: 
23. Tiu atingo estas la rezulto de alvoko fare de 
VEA, de HANEA por saluti la agadjaron 
“Montevideo 60” 

 

La plej aĝa partoprenanto estas s-ro Nguyen 
Huy Thinh (luktada nomo: Prospero, luktada 
numero: C-14), 95 aĝa kaj la plej juna estas 
Nguyen Thu Huyen, 8 aĝa knabineto (A-111, 
 luktada nomo: Eta princino). 

El novaj partoprenantoj, troviĝas 5 
membroj, kiuj ne havas alireblecon al interreto. 
Ili estas helpataj de kelkaj malnovaj 
partoprenantoj por aliĝi kaj sendi sian raporton. 
Nia  ago interesigas s-ron HORI Yasuo – la 
iniciatanto de la konkurso. Jen estas lia pritakso: 

   

 Vere la nombro de vjetnamaj 
partoprenantoj kreskis. Tiu de japanoj tute ne 
kreskas. Vere, se oni partoprenigas siajn 
membrojn kiel unu el gravaj agadoj de la 
asocio, Sumoo pli prosperos kaj Esperanto pli 
progresos. Nuntempe krom Vjetnamio, aliaj 
landaj asocioj ne rimarkas la gravecon de 
Sumoo. ILEI jam rimarkis. Mi transsendos vian 
mesaĝon al la tuta mondo.  

Post la konkurso, kelkaj partoprenantoj ĉu 
per skribo, ĉu per sonbendo, sendis resumon de 
sia elektita libro al s-ro HORI Yasuo. Ricevinte 
ilin, li promesis:  Mi transsendos viajn notojn 

Hoạt động phong trào của Việt Nam trong   
cuộc thi đọc QTN quốc tế (Esperanta Sumoo) 
tháng 11. 

Ngày 23-11 dã kết thúc cuộc thi Esperanta 
Sumoo tháng 11. Đây là lần đầu tiên VN đạt tới 
số lượng người tham gia đông đến vậy: có tới 23 
ng ư ời! Kết quả này là do lời kêu gọi của VEA và 
HANEA để lấy thành tích chào mừng năm hoạt 
động “Montevideo 60”. 

Bác Nguyễn Huy Thịnh (Đấu danh Prospero, 
mã số C-14)  là đấu sĩ cao tuổi nhất (95 xuân!) 
còn cháu gái Nguyễn Thu Huyền, 8 tuổi là đấu sĩ 
nhỏ tuổi nhất (Đấu danh Eta Princino, mã số A-
111). 

Có 5 trong số các đấu sĩ mới tham gia kỳ thi 
này không biết sử dụng máy tính, không có mạng 
internet, các đấu sĩ cũ đã giúp đỡ các vị đó đăng 
kí gia nhập và gửi báo cáo. Cách thức này của 
chúng ta khiến ông HORI Yasuo, người có sáng 
kiến tổ chức cuộc thi  rất phấn khởi, ông đánh giá: 

Quả thật là con số tham gia của VN đã tăng 
nhiều, trong khi số lượng của Nhật Bản lại không 
tăng. Đúng là nếu biết động viên các hội viên, coi 
đây là một hoạt động quan trọng của hội thì 
Sumoo sẽ phát triển và Esperanto sẽ phát triển. 

 Hiện nay, ngoài Việt Nam ra, các Hội quốc 
gia khác chưa nhận thấy tầm quan tr ọng  c ủa 
Sumoo. Chính ILEI cŭng đã nhận định như vậy. 
Tôi sẽ đưa tin về các bạn lên toàn thế giới.  

Sau khi hoàn tất phần thi của mình, một số 
đấu sĩ đã gửi thu hoạch tóm tắt tới ông HORI 
Yasuo dưới các hình thức: bài viết hoặc ghi âm. 



 

 

pri la libro al nia retejo.  

Nu, bonvolu legi la engaĝiĝon de  
Verdasumo (A-112):  … en venonta luktado ni 
ne nur denove luktos, sed ankaŭ varbos pliajn 
partoprenantojn el nia asocio. 

   Ni esperas, ke je la venonta konkurso en 
Januaro 2015 partoprenos ankaŭ gravuloj kiel 
gvidantoj de VEA, EAH, HANEA, la estrino de 
Trejna Komisiono, la estrino de ILEI landa 
sekcio…  Ili devus montri ekzemplon! 

  Individua memvola partopreno estas certe 
laŭdinda. Tamen, alvoko fare de landa asocio  
plifortigas la movadon. 

Raportis: Informada komisiono 

 
 

   
 

 

Ông HORI cũng  hẹn sẽ thông báo về các đóng 
góp này  trên mạng.  Đặc biệt các đấu sĩ chọn đọc 
cuốn “Renkontoj kun Diferencoj” của  
Grzybowsky đều ghi nhớ  anh đã 2 lần  sang thăm 
Việt Nam.  

Và xin mời các bạn cùng đọc lời tâm tình của 
đấu sĩ Verdasumo (mã số A-112): …trong kì thi 
sắp tới, chúng ta không chỉ biết tiếp tục thi mà 
còn phải động viên thêm nhiều người  khác trong 
Hội của chúng ta cùng tham gia. 

Chúng ta hy vọng rằng, kì thi sắp tới vào 
tháng 1-2015, nhiều cán bộ lãnh đạo của VEA, 
EAH, HANEA, trưởng ban Đào tạo, trưởng ILEI 
của VN cũng sẽ tham gia. …Các vị cũng cần nêu 
gương. 

Sự tham gia của từng cá nhân là rất đáng 
khích lệ. Nhưng lời kêu gọi của Hội quốc gia sẽ 
thưc sự có tác dụng đẩy mạnh phong trào. 

Đưa tin: Ban Thông tin 

 

 


