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Người chịu trách nhiệm xuất bản/NguyễN DũNg MiNh
BảN tiN Ecopark
Giấy phép xuất bản số/ 10/gP-XBBT
phụ trách nội dung/ NguyễN Thùy DươNg Biên tập/ Tuệ LâM, hạ Vũ
thiết kế/ LâM LiNh
Mọi ý kiến đóng góp và bài vở xin vui lòng gửi về/
Ban Biên tập Ecolife, VP Ecopark số 28 đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội
Đt/ 04.38746314 - Fax/ 04.38746316

Thư Ban Biên 
Tập

Xuân – mùa của tụ hội, của những rung cảm tinh tế, mùa của những thương 
yêu nồng nàn, ấm áp.

Sẻ chia khoảnh khắc yêu thương và nâng niu giá trị tươi đẹp của cuộc sống, tại 
Ecopark, mỗi nghĩa cử đẹp đều được nhân rộng, mỗi tình cảm đều được vun 
đắp, mỗi sự nâng niu đều được chăm chút, mỗi nụ cười đều được kết nối đến 
trái tim và trở thành lối sống của cả một cộng đồng. 

Đủ gió hoa sẽ nở, đủ yêu thương - hạnh phúc sẽ đong đầy. Còn gì tuyệt vời, 
viên mãn hơn khi được sum vầy mâm cơm ngày Tết bên gia đình và bạn bè, 
cùng ôn lại những kỷ niệm năm cũ và nắm tay ước nguyện những điều tốt lành 
nhất sẽ đến trong năm mới. Bến đỗ bình yên trong trái tim mỗi cư dân, nơi lưu 
giữ những phút giây đáng trân quý trong cuộc đời - thật tự hào khi được gọi 
tên “Ecopark - Miền đất của yêu thương”.

Nơi đây, những bàn tay và khối óc kiến tạo nên các công viên rộng lớn, những 
khu biệt thự và chung cư trong khung cảnh điền viên yên bình hiếm có. Chỉ 
một thời gian ngắn nữa thôi, khi những công trình và tiện ích của phân khu 
Aqua Bay được lấp đầy, chắc chắn đây sẽ là một nơi đáng sống mà mọi người 
đều mong ước.

Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, Ban Biên tập Ecolife xin gửi lời cảm ơn 
trân trọng cùng lời chúc năm mới An Khang Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý tới 
tất cả Quý độc giả thân quen. 
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eCopark trở thàNh điểm hẹN Của 
CáC hoạt độNg văN hóa, thể thao,            
giải trí ấN tượNg
chaMpioN Dash – cuộc Đua vượt 
chướNG NGại vật Đầu tiêN tại MiềN Bắc

Champion Dash  là một trong những sự 
kiện thể thao giải trí thú vị nhất của năm 
2015, thu hút hơn 2.000 người tham gia. 
Với lợi thế diện tích lớn, các loại địa hình  
độc đáo, đa dạng, phong cách tổ chức 
chuyên nghiệp. Ecopark đã trở thành địa 
điểm lý tưởng nhất để khám phá các thử 
thách của chương trình. 

Người chơi đã được thử thách bởi hơn 
mười lăm chướng ngại vật như nhảy qua 
lửa, leo tường, vượt rào chắn, bò trườn, giữ 
thăng bằng, đu dây… mang tới những kỷ 
niệm đáng nhớ.

Giải tENNis Ecopark viEtcoMBaNk GắN 
kết cộNG ĐồNG

giải Tennis Ecopark Vietcombank 2015 
được diễn ra tại sân Tennis Câu lạc bộ 
Vườn Tùng, khu đô thị Ecopark. giải đấu 
quy tụ 108 cây vợt là cư dân khu đô thị 
Ecopark, cán bộ nhân viên và đối tác của 
2 đơn vị Vihajico và Vietcombank, thi đấu 
3 nội dung bao gồm đôi nam, đôi nam – 
nữ và phần thi đấu biểu diễn của các tay 
vợt chuyên nghiệp. giải đã cống hiến cho 
người xem những trận hấp dẫn trong 
không khí tranh đua sôi nổi, lành mạnh. 
Tổng giá trị giải thưởng cho các hạng mục 
lên tới 80 triệu đồng.

khai trươNG khu tiệc cưới NGoài trời 
BằNG Giấy Bồi Đầu tiêN trêN thế Giới

Bằng chất liệu giấy bồi truyền thống, các 
kiến trúc sư đã thiết kế nên Paper Pavilion 
Trung tâm tiệc ngoài trời vô cùng độc đáo, 
rộng hơn 700m², uốn lượn trên những 
thảm cỏ xanh tuyệt mỹ tại công viên Mùa 
Xuân có tổng diện tích lên tới 3ha. Paper 
– Pavilion đang trở thành xu hướng mới 
của các buổi tiệc cưới, liên hoan cuối năm, 
tiệc sinh nhật, triển lãm, hội thảo vô cùng 
đẳng cấp và khác biệt. 
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thử thách nhảy qua lửa trong champion 
Dash 2015 tại Ecopark

Lễ trao giải tennis Ecopark vietcombank 2015

Bàn tiệc sang trọng tại paper pavilion
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eCopark plays host to a raNge of exCitiNg 
sports, Culture aNd eNtertaiNmeNt eveNts
chaMpioN Dash – thE First oBstacLE coursE 
racE iN haNoi

Champion Dash was one of the most exciting 
sport events of 2015, attracting more than 2000 
participants. Thanks to its diverse variety of 
terrain, Ecopark was the ideal location to host 
this adrenaline fuelled race. Participants were 
challenged by more than fifteen obstacles, 
jumping over fire, climbing walls, and crawling 
through tunnels, creating a day of memories that 
will never be forgotten.

viEtcoMBaNk Ecopark tENNis tourNaMENt 

Vietcombank Ecopark Tennis Tournament 2015 was 
held at Vuon Tung Tennis Club. 108 Ecopark residents 
joined the tournament together with employees 
and partners of Vihajico and Vietcombank. The 
tournament saw some extremely exciting games 
with tough-fought battles. The total value of the 
prizes was VND 80 million.

WorLD’s First outDoor EvENts cENtrE MaDE 
oF papEr

A team of architects have created the Paper Pavilion, 
a unique outdoor center lying on the beautiful green 
lawn in Spring Park with total area of 3ha. The Paper 
Pavilion is set to host weddings, year-end festivals, 
birthday parties, exhibitions and seminars.

XuâN về Ecopark

Đây hứa hẹn sẽ là sự kiện đáng được chờ đợi nhất 
của năm mới 2016. Từ mùng 3 Tết, khu đô thị 
Ecopark sẽ khoác lên mình bộ áo mới rực rỡ và 
lộng lẫy nhất từ trước tới nay với hàng ngàn loại 
hoa khoe sắc. Đường hoa Xuân Ecopark trải dài 
từ Phố Trúc tới công viên Mùa hạ, công viên Mùa 
Xuân. Các loại hoa được bố trí, sắp đặt thành các 
tiểu cảnh suối hoa, cổng hoa, cánh đồng hoa, ngôi 
nhà hoa… và các hình ảnh gợi nhớ Tết cổ truyền 
dân tộc… hứa hẹn thu hút hàng nghìn du khách tới 
tham quan và chiêm ngưỡng mỗi ngày.

spriNG BLooMs iN Ecopark

From the third day of the Lunar New year, Ecopark 
will be home to thousands of breath-taking 
flowers in bloom. The Spring Flower Street will 
include displays of traditional Lunar New year 
images which are expected to attract thousands 
of visitors. 
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hÌnh ảnh phối cảnh một góc sự kiện Xuân về Ecopark
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CáC sảN phẩm aqua Bay Cháy hàNg                      
Ngay khi mở BáN
Trong 4 đợt mở bán các sản phẩm thuộc phân khu 
Aqua Bay diễn ra trong năm 2015, Ecopark đã 
lập kỷ lục bán hàng đầy ấn tượng. Các sản phẩm 
được bán ra bao gồm: nhà phố Thảo Nguyên, nhà 
phố Thủy Nguyên, biệt thự Mimosa và quần thể 
biệt thự ven hồ Marina Waterfront Residences. 
Sau khi công bố chào bán các sản thuộc phân khu 
Aqua Bay, số lượng khách đăng ký mua nhà quá 
lớn, lên tới hơn 4.000 người, khiến chủ đầu tư đã 
phải thực hiện hình thức bốc thăm để đảm bảo sự 
công bằng. 

Điều này cho thấy xu hướng “rời phố về ngoại ô” 
đang ngày càng trở nên phổ biến và nhu cầu nhà 
ở của khách hàng vẫn rất cao khi họ thực sự tin 
tưởng vào sản phẩm của những chủ đầu tư uy tín 
giữa một “rừng” các lựa chọn đa dạng hiện nay. 

aqua Bay villas aNd shophouses reCord lauNCh
More than 4,000 customers registered to buy Aqua 
Bay villas and shophouses through a public lottery 
draw system at the end of 2015. The new homes 

were introduced in 4 communities including 
Thao Nguyen high Street, Mimosa Executive 
Residences, Thuy Nguyen high Street and Marina 
Waterfront Residences with unit sizes ranging 
from 100 sqm for the typical shophouse lot and 
200 sqm for semi-detached villas. With record 
interests, all new homes were sold out after 4 
rounds of public draws. Aqua Bay shophouses and 
villas will be handed over from the end of 2016 to 
early 2017.
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hÌnh ảnh phối cảnh các sản 
phẩm thuộc phân khu aqua Bay

khách hàng tới tham dự lễ bốc thăm sản phẩm 
Marina Waterfront residences
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ĐêM Nhạc EDM LớN Nhất MiềN Bắc với sự 
thaM Gia của DJ số 1 thế Giới

Lần đầu tiên Việt Nam có cơ hội đón DJ số 1 
thế giới, ông hoàng nhạc Trance Armin Van 
Buuren tới lưu diễn. Đây có thể nói là một 
trong những cột mốc về âm nhạc đáng chờ 
đợi nhất và lớn nhất năm 2015. 15.000 khán 
giả Việt tại Ecopark đã có một đêm đắm chìm 
trong âm nhạc đỉnh cao từ huyền thoại Armin 
Van Buuren và dàn DJ đẳng cấp thế giới.

viEtNaM’s BiGGEst EDM coNcErt 

For the first time, Vietnam welcomed DJ 
Armin Van Buuren, the king of Trance. The 
show attracted 15,000 viewers in one night. 
in the future, Ecopark will welcome other 
international musicians.
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các bạn trẻ cuồng nhiệt trong 
đêm nhạc EDM lớn nhất miền 
Bắc tại Ecopark

Được phong tặng là DJ số 1 thế giới 4 lần 
liên tiếp bởi DJMag, armin vẫn là DJ duy 
nhất đạt được danh hiệu này.
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không khí sôi động trong đêm nhạc
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huyềN thoại GoLF thế Giới ErNiE ELs ĐếN việt 
NaM và côNG Bố Dự áN học việN EpGa việt NaM

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, golf thủ huyền thoại 
Ernie Els lần đầu tiên tới Việt Nam và cùng các 
cộng sự tiến hành khảo sát tiến độ dự án hợp tác 
mới nhất của ông, học viện Els Performance golf 
Academy Việt Nam (EPgA Việt Nam) tại khu đô 
thị Ecopark.

Trọng tâm chính của Ernie Els trong chuyến thăm 
này là để thảo luận và vạch ra chiến lược cho học 
viện EPgA Việt Nam, mang đến cho thanh thiếu 
niên tại các trường học Việt Nam cơ hội được 
tham gia vào một chương trình đào tạo golf đặc 
biệt nhằm phổ biến môn thể thao này rộng rãi 
hơn. Các cuộc thảo luận đã được tiến hành nhằm 
triển khai đưa golf vào giáo trình thể thao tại các 
trường học Việt Nam, thông qua chương trình 
giảng dạy và hướng dẫn của các chuyên gia hàng 
đầu thế giới. 

Ernie Els cho biết:“Tôi thấy Ecopark đang nhanh 
chóng thiết lập vị trí là một “ông lớn” trong thị 
trường golf Việt Nam.” Ông còn nhấn mạnh: 
“Ecopark có chiến lược đầu tư cho tương lai, và 
chúng tôi muốn thể hiện điều đó thông qua các 
hoạt động của mình. Nếu chúng ta có thể đưa golf 
vào trường học và khuyến khích các bạn trẻ tham 
gia, sẽ có vô vàn những lợi ích về mặt xã hội. Tính 
kỉ luật, tinh thần thể thao, tính trung thực, tình 
bạn là một trong số rất nhiều lợi ích mà golf có 

thể mang lại và chúng tôi muốn thế hệ trẻ sẽ có 
được những điều đó”.

EPgA Việt Nam sẽ trở thành học viện golf hàng 
đầu trong khu vực, không chỉ là nơi cung cấp các 
chương trình huấn luyện golf chuyên nghiệp, mà 
còn tạo ra một môi trường thân thiện với cơ sở hạ 
tầng hiện đại và dịch vụ tiện ích đẳng cấp quốc tế.

tiN tỨC / News
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Ernie Els được biết đến với cái tên thân mật là the Big 
Easy, bởi ông có tính cách cởi mở thân thiện và cú vung gậy 
nhẹ nhàng đầy nhịp điệu, khiến Ernie trở thành một trong 
những tay chơi golf kinh điển và được yêu mến nhất. Ernie 
sở hữu hơn 70 danh hiệu trong sự nghiệp, bao gồm 4 giải 
vô địch Major, 2 giải vô địch thế giới và 7 danh hiệu World 
Matchplay. với tư cách là cựu vô địch thế giới, Ernie là một 
trong những golf thủ có nhiều danh hiệu nhất ở thời kỳ của 
ông và số danh hiệu đó gần như là vô song.

Ernie Els affectionately known as the Big Easy due to 
his gentle easy going demeanour and fluid rhythmic golf 
swing is one of the most engaging players in the modern 
game. Ernie has over 70 professional career victories to 
his name, including four Major championships, two World 
Golf championships and seven World Matchplay titles. as 
a former World No.1, Ernie is one of the most prolific win-
ners of his generation and the global reach of his victories 
is almost without parallel.

LEGENDary GoLFEr ErNiE ELs visits Ecopark 
to uNvEiL thE ELs pErForMaNcE GoLF 
acaDEMy - viEtNaM 

Four-Time Major Champion and World golf hall 
of Famer Ernie Els arrived in Ecopark, Vietnam 
for the first time on October 20th 2015, to survey 
his latest project: The Els Performance golf 
Academy Vietnam (EPgA-Vietnam). 

“Vietnam is one of golf’s most vibrant markets 
right now and we are proud to have forged a 
partnership with Ecopark”, commented Ernie 
Els. “We take great pride in our business 
partnerships and this is no exception. i can see 
Ecopark quickly establishing itself as a major 
force in Vietnam’s golf landscape.” 

Ecopark comprises a broad residential 
component, strategic commercial districts and a 
distinct educational hub from primary level all the 
way to international higher-education standard. 
The EPgA Vietnam will become the foremost 

golf academy in the region, dedicated not only 
to enhancing golf performance, but creating an 
environment framed by world-class service and 
hospitality. 

The Els Performance golf Academy will set 
new standards of quality and service within 
the Vietnamese golf community; the practice 
facilities, academy course and instructional 
programs will provide a Tour Player for a day 
experience for all of our members, guests and 
visitors to the club. The academy is scheduled for 
opening in 2nd Quarter, 2016.

tiN tỨC / News
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eCopark đầu tư mạNh mẽ Cho giáo dụC và 
dịCh vụ tiệN íCh
côNG Bố Quyết ĐịNh của thủ tướNG chíNh 
phủ về việc thàNh Lập trườNG Đại học y khoa 
tokyo việt NaM tại Ecopark

Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam hiện là dự 
án trường đại học tư thục Nhật Bản đầu tiên ở 
Việt Nam, sẽ đào tạo đại học lấy bằng cử nhân (hệ 
4 năm) các chuyên ngành: điều dưỡng, phục hồi 
chức năng – chuyên ngành Vật lý trị liệu, phục hồi 
chức năng – chuyên ngành dụng cụ chỉnh hình 
chân tay giả. 

Ngoài ra trường cũng đào tạo cao đẳng (hệ 3 năm) 
đối với các chuyên ngành như điều dưỡng, xét 
nghiệm y học, kĩ thuật hình ảnh. hiện tại, trường 
đang khẩn trương xây dựng và dự kiến hoàn thành 
vào tháng 3/2016.

Ecopark ký thỏa thuậN hợp tác với chuỗi 
các ĐơN vị Giáo Dục uy tíN 

Chuỗi các đơn vị giáo dục uy tín của Việt Nam 
và quốc tế bao gồm: Trường Tiểu học và ThPT 
Nguyễn Siêu, hệ thống giáo dục CiEM hoa Kỳ 
(Trường mầm non song ngữ quốc tế Creative 
Kindercare & Trường mầm non cao cấp Nemo 
Kindercare), hệ thống Trường mầm non Fuji, 
Trường mầm non quốc tế Twinkle Town, hệ thống 
Trường mầm non cao cấp Sunrise Kidz. Tất cả các 
trường đều có lợi thế vượt trội là khuôn viên rộng 
rãi, cảnh quan thiên nhiên xanh mát độc đáo hiếm 
có, hướng đến sự phát triển toàn diện về tư duy và 
thể chất cho học sinh.

phòNG kháM Đa khoa Eco cLiNic Đi vào hoạt ĐộNG

Phòng khám đa khoa hiện đại Eco Clinic đã chính 
thức đi vào hoạt động, góp phần hoàn thiện hệ 
thống tiện ích hiện đại tại khu đô thị. Phòng khám 
sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, sơ cấp cứu như khám nội-ngoại tổng quát, xét 
nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang, 
CT), khám chữa răng hàm mặt, nhãn khoa, nha 
khoa, tai mũi họng, sản–phụ khoa, nhi khoa…  
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trường Đại học y khoa tokyo việt 
Nam đang khẩn trương xây dựng
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Lễ kí thỏa thuận hợp tác 
giữa Ecopark và chuỗi 

các đơn vị giáo dục uy tín

Bên cạnh đó, phòng khám Eco Clinic còn có các 
hoạt động: Bác sỹ gia đình, y tế cộng đồng, hỗ trợ 
vận chuyển cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ, trực 
cấp cứu 24/7, Eco Clinic hứa hẹn sẽ trở thành một 
địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, đạt tiêu chuẩn 
quốc tế, đem đến sự hài lòng cho cư dân đang 
sinh sống và làm việc tại Ecopark cũng như khu 
vực lân cận.
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eCopark’s iNvestmeNt iN eduCatioN 
tokyo viEtNaM MEDicaL uNivErsity iN Ecopark 
rEcEivED priME MiNistEr's approvaL

The Tokyo Vietnam Medical university project is 
the first private Japanese university project in 
Vietnam. it will be  providing four-year bachelor’s 
degrees in nursing,  rehabilitation - physiotherapy; 
and rehabilitation - orthotic prosthetics. 

Besides that, the college will offer three-year 
diplomas in nursing with more courses to follow. 
Currently the school is under construction and 
the scheduled completion date is March 2016.

Ecopark siGNs EDucatioN aGrEEMENts

Nguyen Sieu Elementary and high School, CiEM 
uSA education system, Fuji Kindergarten Twinkle 
Town international Preschools and Sunrise Kidz 
Preschools are to be built at Ecopark. They will 
offer spacious campuses and beautiful scenery 
allowing for the full development of both mind 
and body of the students. 

thE First GENEraL cLiNic opENED iN Ecopark

Eco Clinic was officially put into operation in 
January 2016, contributing to the system of 
modern facilities in Ecopark township. The clinic 
will provide initial health care services and first 
aid as internal-external general examination, 
laboratory tests, diagnostic imaging (ultrasound, 
X-rays, CT), dental care, ophthalmology, dentistry, 
otolaryngology, gynecological, pediatric... 

Besides, Eco Clinic also provides medical 
activities such as: family doctors, public health, 
emergency transportation assistance, periodic 
health examination, emergency 24/7. 

This new facility promises to become a trustful 
address for health care with international 
standards, ensuring satisfaction for residents 
who live and work in Ecopark as well as 
surrounding areas.
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eCopark tíCh CựC tham gia CáC hoạt độNg 
thiệN NguyệN
 sự kiệN chạy Bộ Gây Quỹ từ thiệN FuN ruN

Fun Run là sự kiện do hiệp hội doanh nghiệp Anh 
Quốc (BBgV) tổ chức và đã rất thành công trong 
các hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam trong 
nhiều năm. Ngày 27/9, hơn 2.000 người với đủ mọi 
lứa tuổi, từ những cháu bé tới những người cao 
tuổi đã cùng nhau vượt qua quãng đường 4km 
trong khu đô thị Ecopark để tham gia chạy bộ gây 
quỹ từ thiện. 

Tổng số tiền thu được trong các chiến dịch của 
Fun Run từ trước tới nay là hơn 8 tỷ đồng được 
sử dụng để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó 
khăn.

ủNG hộ trẻ EM NGhèo vùNG cao thôNG Qua 
chươNG trÌNh “chạy Bộ cùNG MaErsk” 

Chạy bộ cùng Maersk có mục đích kêu gọi sự 
đóng góp cho quỹ ủng hộ những trẻ em nghèo 
vùng cao đang cần hỗ trợ về mặt giáo dục và cơ 
sở vật chất. hơn 130 triệu đồng quyên góp được 
từ sự kiện đã được trao cho quỹ “Trò nghèo vùng 
cao” do nhà báo Trần Đăng Tuấn làm Chủ tịch. 
Với mục tiêu đóng góp vào việc xây dựng xã hội tốt 
đẹp, Ecopark không ngừng hỗ trợ các hoạt động 
từ thiện, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng 
giáo dục, xóa đói giảm nghèo…

tiN tỨC / News

trao 1.500 MóN Quà cho ĐồNG Bào vùNG cao

Những ngày đầu năm mới, đoàn thanh niên Ecopark 
đã tới xã y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, một trong 
những huyện biên giới phía Bắc có đông người dân 
tộc có hoàn cảnh khó khăn nhất cả nước. Những 
chiếc xe chở nặng yêu thương của Ecopark đã 
mang niềm vui tới 1.500 người già, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn. Mỗi phần quà bao gồm chăn bông, 
áo phao mới cùng sữa, bánh mì đã được trao tận 
tay các gia đình.

sự kiện run with Maersk,10/2015, 
tại công viên Mùa Xuân, Ecopark
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eCopark voluNteer aCtivities
FuN ruN For charity

A Fun Run event was organised by the British 
Business group Vietnam (BBgV) which has been 
organising charitable activities in Vietnam for 
many years. 

On 27 September, more than 2.000 people of all 
ages took on a four km course within Ecopark 
in order to raise charity funds. The total amount 
raised has reached over VND 8 billion for the 
support of disadvantaged children here.  

ruNNiNG With MaErsk

Running with Maersk was organised in order 
to raise charity funds for disadvantaged 
mountainous children who are in need of 
education and infrastructure assistance. Over 
VND 130 million was raised from this event. The 
resulting fund is managed by President Tran 
Dang Tuan. 

With the aim of contributing to build a better 
society, Ecopark constantly supports activities for 
charity, environmental protection, educational 
quality enhancement and poverty reduction.        

huGE suMs raisED For MouNtaiN rEGioN 

On New year’s Day, Ecopark youth union visited y 
Ty Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province 
– one of the most disadvantaged communes 
along the northern border of Vietnam. New 
cotton blankets, jackets as well as milk and 
bread have been handed over to more than 1.500 
disadvantaged elderly and children. 

This event is one of Ecopark’s volunteer 
activities   that aims to bring a warmer winter 
and better Tet holiday to citizens in one of the 
most disadvantaged areas within the country.      
 

tiN tỨC / News

BBGv Fun run, Ecopark 9/2015

Đoàn thanh niên Ecopark tại y tý, 
Bát Xát, Lào cai
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Mỗi sớm mai thức dậy, bạn có thể thoả sức tận hưởng chuỗi 
dịch vụ tiện ích đẳng cấp và hiện đại chỉ cách tổ ấm của mình 
vài bước chân.
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Ngày 7/12 vừa qua, tại Lễ trao giải thưởng 
Bất động sản Quốc tế 2015 (international 
Property Awards) diễn ra tại London,  

Vương Quốc Anh. Ecopark đã trở thành dự án bất 
động sản Việt Nam đầu tiên và duy nhất vinh dự 
nhận 3 giải thưởng quốc tế uy tín bậc nhất trên thị 
trường Bất động sản quốc tế bao gồm: giải thiết 
kế cảnh quan khu đô thị tốt nhất thế giới; giải thiết 
kế cảnh quan khu đô thị tốt nhất Khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương và giải khu đô thị phức hợp tốt 
nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

giải thưởng Bất động sản Quốc tế (international 
Property Awards) là một trong những giải thưởng 
bất động sản thường niên uy tín bậc nhất thế giới 
với bề dày hoạt động gần 20 năm. international 
Property Awards luôn được coi là “bảo chứng” 
chất lượng xuất sắc vượt trội trong lĩnh vực bất 
động sản thế giới. Để đạt được danh hiệu cấp độ 
toàn khu vực, các doanh nghiệp, dự án phải trải 
qua quá trình thẩm định, đánh giá hết sức khắt 
khe của hội đồng giám khảo gồm 50 chuyên gia 
hàng đầu về bất động sản đến từ khắp nơi trên 
thế giới.

Ecopark đã từng 4 lần liên tiếp được vinh danh 
là khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam ở giải 
thưởng này. Nhưng điều gây bất ngờ đặc biệt là 
trong mùa giải năm nay, vượt qua hơn 2.000 dự án 
bất động sản nổi tiếng đến từ khắp các châu lục 

trên thế giới, bao gồm cả những quốc gia phát 
triển với nhiều dự án nổi trội, lần đầu tiên một dự 
án bất động sản Việt Nam được vinh danh trong 
hạng mục giải thưởng Bất động sản Quốc tế. Lối 
quy hoạch thông minh, đậm tính nhân văn trong 
không gian xanh, rộng thoáng của mặt nước và 
thảm thực vật nhiều tầng tán hài hòa trong các 
khu dân cư tại Ecopark đã gây ấn tượng mạnh 
mẽ với hội đồng giám khảo, nâng tầm vị trí của 
Việt Nam trong bảng xếp hạng các dự án bất 
động sản trên thế giới. 

Được viNh DaNh Ở Quốc tế
Bất ĐộNG sảN việt NaM

LầN Đầu tiêN Dự áN

tiiêu điểm /iN foCus
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Giải khu Đô 
thị phức hợp 
tốt Nhất khu 
vực châu 
á - thái BÌNh 
DươNG.Giải thiết 

kế cảNh 
QuaN khu 
Đô thị 
tốt Nhất 
thế Giới;

Giải thiết 
kế cảNh 
QuaN khu 
Đô thị tốt 
Nhất khu 
vực châu á 
- thái BÌNh 
DươNG 

Chia sẻ nhân sự kiện đặc biệt này, 
ông Đào Ngọc Thanh, Tổng giám đốc 
Vihajico – Ecopark cho biết: "Các quy 
hoạch tổng thể và chi tiết ở Ecopark 
đều được thực hiện chặt chẽ, khoa học 
dưới sự tư vấn của hội đồng chuyên 
gia uy tín và có trình độ cao ở trong và 
ngoài nước. Tỷ lệ cây xanh, mặt nước, 
diện tích đất ở, giao thông, các khu 
thương mại, văn hóa, trường học được 
xém xét và thực hiện hết sức nghiêm 
túc và bài bản, đảm bảo những yếu tố 
cần và đủ của một khu đô thị sinh thái. 
Với 54ha/500ha đã được xây dựng, hiện 
đáp ứng hơn 8.000 cư dân sinh sống, tỷ 
lệ cây xanh tại Ecopark ở mức 125 cây 
xanh/người, tỷ lệ mặt nước chiếm 30% 
tổng diện tích, từng con phố, góc nhà 
đều thấm đẫm hơi thở của thiên nhiên”.

Chuỗi giải thưởng cao quý này là minh 
chứng cho những đóng góp miệt mài 
của Ecopark nhằm kiến tạo nên một 
dự án đô thị văn minh, hiện đại đạt tiêu 
chuẩn chất lượng quốc tế nhưng vẫn 
hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên và duy 
trì bản sắc văn hóa dân tộc vùng miền.

Các giải thưởng còn góp phần khẳng 
định niềm tin mà cư dân, khách hàng, 
đối tác và hội đồng thẩm định dành 
cho dự án cũng như truyền cảm hứng 
và thúc đẩy Ecopark tiến xa hơn nữa 
khi phát triển Aqua Bay, phân khu tiếp 
theo của dự án, nhằm dựng xây một 
phong cách sống mới, năng động ven 
thủ đô.

tiêu điểm /iN foCus
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KHU CĂN HỘ HIỆN ĐẠI WEST BAY SKY RESIDENCES

MỘT CỘNG ĐỒNG SÔI ĐỘNG CỦA KHU ĐÔ THỊ ECOPARK
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KHU CĂN HỘ HIỆN ĐẠI WEST BAY SKY RESIDENCES

MỘT CỘNG ĐỒNG SÔI ĐỘNG CỦA KHU ĐÔ THỊ ECOPARK
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Vừa qua, Ecopark đã ký thỏa thuận hợp tác cùng nhà tư vấn thiết kế hàng 

đầu thế giới Wimberly Allison Tong & Goo – Hoa Kỳ (WATG) để thực 

hiện các sản phẩm nhà ở đẳng cấp nhất – những siêu biệt thự trên đảo.

Ecopark
Bắt tay với ĐơN vị tư vấN thiết kế                

DaNh tiếNG hàNG Đầu thế Giới

TÁC giả/hạ vũ

tiiêu điểm /iN foCus

hợp tác cùng WatG, Ecopark kỳ vọng mang 
tới cho khách hàng những trải nghiệm xa 

hoa đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. 
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Nhắc đến WATg, người ta thường nghĩ tới JW Marriott 
Resort & Spa ở Palm Desert (California, Mỹ), 
grecotel Amirandes (Crete, hy Lạp), Four Seasons 

golf Club Dubai Festival City (Dubai, Các tiểu Vương quốc ả 
Rập), Singita grumeti Reserves Sasakwa Lodge (Tanzania)… 
Những chuỗi khách sạn, resort, biệt thự, sân golf, quần thể 
giải trí… do WATg tư vấn thiết kế trải dài từ châu Phi sang 
châu Á, từ vùng biển Caribê tới Địa Trung hải, từ quần đảo 
Polynesia tới tận Las Vegas. Có thể nói WATg được coi là 
nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới trong nền công nghiệp 
khách sạn, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí với hơn 6 thập kỷ 
làm việc tại 160 quốc gia. 

Với tài năng cùng vốn kinh nghiệm phong phú, những bậc 
thầy kiến trúc sư của WATg sẽ biến những khu biệt thự trên 
đảo không chỉ là chốn về bình yên của chủ nhân, mà còn là 
kỳ quan với du khách. giữa khu rừng Ecopark, biệt thự triệu 
đô trên đảo giống như lá phổi xanh cung cấp nguồn sống, 
hơi thở cho toàn bộ khu rừng. Trên các hòn đảo là những 
khách sạn sang trọng, bến tàu, siêu biệt thự cùng hệ thống 
công viên giải trí, nhà hàng, khu mua sắm, khu thể thao hiện 
đại vươn mình giữa làn nước trong xanh. Không cần phải tới 
Dubai hay Venice, chủ nhân của những kiệt tác kiến trúc này 
vẫn có thể trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp bậc nhất của giới 
thượng lưu. Không gian kiến trúc tuyệt tác tạo nên cuộc sống 
hoa lệ mà ít nơi nào ở Việt Nam có được. 

Không những thế, giữa không gian đô thị hiện đại, gia chủ 
của những biệt thự khủng này vẫn được trải nghiệm những 
giá trị của không gian sống sinh thái: bầu không khí trong 
lành, tinh khiết, ánh bình minh đang dần lên trên rặng cây, 
cảnh hoàng hôn tím trôi trên dòng sông sóng nước, hay 

tiếng rỉ rả của chim muông cùng tấu 
khúc nhạc dịu êm… Không gian sống 
nơi đây thật sự lý tưởng cho những 
ai muốn trở về với cảnh quan thiên 
nhiên rộng lớn, nơi có mùi hương của 
cây lá, sắc màu của cỏ hoa, không khí 
mang vị nước, có nắng vàng đổ xuống 
từ thinh không và cả âm thanh của sự 
tĩnh lặng…  

Tính hiện đại, chất lượng vật liệu và 
phong cách bài trí nội thất trong từng 
căn biệt thự sẽ tạo ra chuẩn mực 
mới về không gian sống trong khu 
vực. Sự kết hợp của các vật liệu xây 
dựng thân thiện môi trường như các 
phiến đá, mảng gỗ, vách ngăn bằng 
đất, hàng rào bằng cây cổ thụ lớn 
cùng những mảng tường kính tạo ra 
không gian mở linh hoạt cho mỗi căn 
biệt thự. Thêm vào đó, những khoảng 
không gian sinh hoạt ngoài trời dành 
cho các buổi tiệc BBQ, bể bơi thư giãn 
hay hệ thống lò sưởi ngoài trời là chi 
tiết quan trọng không thể thiếu trong 
thiết kế.

hệ thống cửa kính được thiết kế để 
mở được hoàn toàn, mang lại không 
gian giao hòa thiên nhiên tuyệt đối 
nhất. Với tầm nhìn 360 độ, chủ nhân 
có thể ngắm nhìn bình minh mỗi 
sáng, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít 
bên tai, hay thả mình trên chiếc sofa 
đầy thư thái dưới ánh hoàng hôn tại 
bất kì vị trí nào trong căn nhà. Chỉ 
cần một cái với tay cũng có thể chạm 
tới thiên nhiên là tiêu chí quan trọng 
nhất khi thiết kế các sản phẩm biệt 
thự trên đảo.

Sau khi hoàn thành, chắc chắn khu 
biệt thự trên đảo sẽ tạo nên một 
phong cách sống thượng lưu đẳng 
cấp chỉ có thể tìm thấy ở Ecopark.

tiêu điểm /iN foCus

khách hàng quan tâm tới sản phẩm 
đặc biệt này vui lòng email:  
island@ecopark.com.vn hoặc gọi tới: 
0934.555.456
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WATg is associated with such high profile projects as the 
W Sentosa Cove Resort and Residences (Singapore); 
grecotel Amirandes (Crete, greece); Al Badia golf Club 

interContinental Dubai Festival City, formerly Four Seasons golf 
Club (Dubai, Arab Saudi) and Singita grumeti Reserves Sasakwa 
Lodge (Tanzania). The firm has provided consultation for hotels, 
resorts, villas, golf-courses, residential developments, urban 
mixed-use and entertainment complexes  from Africa to Asia, 
the Caribbean to the Mediterranean, and from Polynesia to Las 
Vegas. WATg is considered one of the world’s leading design 
consultant offering planning, urban design, architecture, 
landscape, strategy and interiors through the Wimberly 
interiors studio, boasting a history of more than 70 years 
working in 160 countries.

Currently WATg has more than 20 projects under construction 
with several scheduled to complete in 2016 including the new 
Suning Bellagio in the historic Bund district of Shanghai, 
China, and the Emerald Bay Clubhouse, Johor Bahru, Malaysia. 
WATg and Wimberly interiors, a design studio of WATg, was 
responsible for the architecture, landscape and interiors for 
the Emerald Bay Clubhouse which will become the heart of 
a larger marina residential destination which WATg acted as 
lead master planner and landscape designer for the entire 
development. Through cooperation with WATg, Ecopark aims 
to provide customers with an experience that is both luxurious 
and unique.

Ecopark Township 

has recently signed a 

contract with top flight 

design consultants, 

WATG (Wimberly, Al-

lison, Tong & Goo), to 

develop luxury island 

villas.

i s L a N D     v i L L a s
tiiêu điểm /iN foCus
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LEaDiNG architEcturE 
FirM BuiLDs LuXury 

Drawing upon their strong expertise and diverse 
experience, the architects have designed villas 
that will be peaceful and homely for their 
owners, as well as enjoyable for visiting tourists. 
For Ecopark, these villas are the latest model 
in green living, designed in harmony with the 
whole forest. As well as the villas, the islands 
will feature luxurious hotels, shopping malls, 
a sports complex, entertainment complex and 
restaurants. Owners of the villas can experience 
the deluxe lifestyle of the elite seen in such cities 
as Dubai and Venice, pioneering a new standard 
of living for Vietnam.

One of the highlights of the architectural space 
is the green atmosphere which offers clean, 
fresh air, beautiful sunrises and sunsets and the 
sounds of nature all within a modern urban area. 
The island villa complex will be an ideal space 
for those wishing to harmonise with the peaceful 
environment found in Ecopark.

Modern, high quality, sustainably-sourced building 
materials and eco-friendly furniture together with 
a thoughtful and well-designed layout for each 
villa will set a new living standard in the area. 
The environmentally friendly materials combine 

i s L a N D     v i L L a s

to create an open and natural 
atmosphere in each house. 
Outdoor areas are complete 
with barbecues for hosting, 
relaxing pools set amongst 
tranquil gardens and an 
outdoor heating system to 
enable the space to be enjoyed 
in all weathers. Floor to ceiling 
windows provide open views 
of the surrounding nature and 
allow sunlight to pour into the 
buildings. With 360° views on 
offer, owners can enjoy the 
morning sunrise, bask lazily 
in the midday sun listening to 
the sounds of nature and later 
watch the last of the sun’s 
rays setting from anywhere in 
the house. A feeling of living 
close to nature is central 
to the villas’ design. When 
finished, the villas will offer 
an elite lifestyle unique to 
Ecopark. 

tiêu điểm /iN foCus

For enquiries, please contact 
island@ecopark.com.vn or 

0934.555.456
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BiếN Điều khôNG 
thể thàNh có thể

Bạn là một người trẻ đang kiếm tìm 
một căn hộ với diện tích và giá tiền 
vừa tầm, nhưng lại mang đến một 

khoảng trời riêng có thể tự do thoả sức 
sáng tạo? Bạn mong chờ một không 

gian yên tĩnh giao hoà thiên nhiên, 
làm cầu nối cân bằng giữa công việc 
và khoảng thời gian nghỉ ngơi hạnh 

phúc bên gia đình? Hay chỉ đơn giản 
bạn đang muốn xa rời cuộc sống xô bồ 
ngột ngạt chốn nội đô mà vẫn dễ dàng 

hoà mình vào những đam mê tiện ích 
liền kề ngay cửa nhà? Khu căn hộ hiện 

đại West Bay Sky Residences - phân 
khu Aqua Bay với giá trị đột phá, chất 

lượng xứng tầm sẽ đáp ứng đầy đủ 
những tiêu chí của một cộng đồng cư 

dân tươi mới, trẻ trung, năng động và 
văn minh….

Được xây dựng trên diện tích hơn 2,7 ha, 
West Bay Sky Residences gồm tổ hợp bốn 
toà tháp tiện nghi khép kín với cơ sở hạ 

tầng và các dịch vụ tiện ích đồng bộ với toàn khu 
đô thị. Các khối nhà với kiến trúc hình chữ V độc 
đáo khiến phần lớn căn hộ có tầm nhìn về hồ Aqua 
Bay, cộng đồng Thuỷ Nguyên và Marina sôi động, 
náo nhiệt. Nếu sở hữu các căn hộ nằm tại lõi chữ 
V có hướng đặc biệt nhìn về dòng sông hồng thơ 
mộng, các chủ nhân West Bay có thể an nhiên thả 
hồn vào cảnh chiều hoàng hôn buông bóng dài và 
tận hưởng một cuộc sống bình yên, an lành.

West Bay Sky Residences bao gồm 4 loại căn 
hộ điển hình từ 1 tới 3 phòng ngủ với diện tích 
thông thuỷ từ 45 tới 65m², đáp ứng nhiều tiêu chí 
lựa chọn chốn an cư của khách hàng. Các kiến 

TÁC giả/NaM kháNh

tiiêu điểm /iN foCus

Sky ReSidenceS

Nhà Mẫu khu căN hộ WEst Bay sky 
rEsiDENcEs chíNh thức MỞ cửa ĐóN khách 

thăM QuaN từ  tháNG 2/2016. Để ĐăNG ký, XiN 
vui LòNG LiêN hệ : 1900 555 565
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trúc sư tới từ Nhật Bản đã kiến tạo ra các không 
gian  sinh hoạt vô cùng hiệu quả. Theo đó, căn 
hộ 45m² được thiết kế gồm 1 phòng ngủ và một 
không gian đa năng làm nơi học tập hoặc thêm 
phòng ngủ phụ. Căn hộ 50m² được thiết kế có 2 
phòng ngủ riêng biệt. Căn hộ 55m² có hai phòng 
ngủ tiêu chuẩn cùng không gian đa năng để học 
tập, làm việc hoặc biến thành phòng ngủ thứ 3 khi 
cần thiết. Các căn hộ 65m² được bố trí tại các vị 
trí góc với nhiều mặt thoáng, gồm 3 phòng ngủ và 
2 phòng vệ sinh. Dù với diện tích nào thì mỗi căn  
hộ đều được bố trí hợp lý để tạo ra những “khoảng 
thở” với góc nhìn rộng, đẹp và phóng khoáng. 

Có lẽ, điểm đặc biệt nhất của các căn hộ tại Aqua 
Bay là triết lý tạo dựng môi trường sống tuyệt 
vời để đón chào một phong cách sống đầy năng 
động và hiện đại. Theo đó, các căn hộ tại West Bay 
Sky Residences đều được bao gồm gói nội thất 
đầy đủ bao gồm các trang thiết bị hiện đại từ hệ 
thống bếp, thiết bị vệ sinh, điều hoà và cả bàn ghế 
giường tủ. Đây là điểm đặc biệt nhất mà không ít 
khách hàng khi tiếp cận thông tin về khu căn hộ 
West Bay bất ngờ và thích thú. Việc sở hữu một 
căn hộ với tiện ích 5* hoàn hảo được hoàn thiện 
toàn bộ nội thất, nằm trong khuôn viên lý tưởng 
của khu đô thị có thiết kế cảnh quan tốt nhất thế 
giới, và đặc biệt có mức giá khởi điểm chỉ từ hơn 
800 triệu đồng. Liệu đây có phải là nhiệm vụ bất 
khả thi?

tiêu điểm /iN foCus

Cùng chung suy nghĩ đó, mức giá đặc biệt hấp dẫn 
này được nhiều chuyên gia và cả khách hàng đánh 
giá là điều khó tin bởi không dễ dàng gì có thể tìm 
được một không gian sống đầy tính riêng tư với đa 
dạng những lựa chọn lý tưởng, quy tụ một cộng 
đồng cư dân căng tràn sức sống, đầy đam mê và 
sáng tạo. Với triết lý “lấy nhân làm gốc”, chủ đầu 
tư Ecopark đã đi trước đón đầu, biến điều tưởng 
như “bất khả thi” thành “những trải nghiệm tinh 
tế” khi mang đến cho cư dân mọi nhu cầu đều 
nằm trong tầm tay, mọi đam mê đều liền kề sát 
cửa nhà trong một khu căn hộ đẳng cấp với mức 
giá không thể hợp lý hơn. 

Không cần đi đâu xa, chỉ ngay trong khu vực sinh 
sống, cộng đồng West Bay Sky Residences tự hào 
sở hữu những dịch vụ toàn diện và đẳng cấp. Đó là 
cảnh quan thiên nhiên xanh mát, “biển hồ” rộng 
lớn cùng hệ thống quảng trường trung tâm, khu 
liên hiệp thể thao và quần thể vui chơi giải trí, 
mua sắm, ẩm thực, nhạc nước, trung tâm tổ chức 
sự kiện độc đáo, các club house tiện nghi, sân 
golf quốc tế đẳng cấp và môi trường giáo dục hiện 
đại hàng đầu Việt Nam cũng như hệ thống giao 
thông vô cùng thuận tiện. 

Đồng hành cùng các tên tuổi danh tiếng trong 
ngành giáo dục như trường PT Đoàn Thị Điểm 
Ecopark, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học 
y Khoa Tokyo Việt Nam; mới đây, chủ đầu tư 
Ecopark đã tiếp tục ký hợp tác cùng lúc với chuỗi 
5 đơn vị giáo dục uy tín bao gồm: Trường Tiểu học 
và ThPT Nguyễn Siêu, hệ thống giáo dục CiEM 
hoa Kỳ, Mầm non Fuji, Mầm non quốc tế Twinkle 
Town và Sunrise Kidz. Điều này thể hiện chiến 
lược đầu tư bài bản và đầy tâm huyết cho thế hệ 
tương lai của chủ đầu tư khi sắp tới đây Ecopark 
sẽ tiếp tục chào đón hơn 20.000 cư dân, trong đó 
đa phần là các gia đình trẻ, năng động có nhu cầu 
thụ hưởng một nền giáo dục tiên tiến nhất với chất 
lượng đẳng cấp quốc tế từ mầm non đến đại học.

Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng cả gia đình tận 
hưởng những phút giây hạnh phúc ngọt ngào 
trong không gian xanh yên bình của cây cối, của 
mặt nước mà vẫn được đáp ứng đầy đủ những dịch 
vụ tiện ích của một thành phố văn minh, hiện đại.

Đọc đến đây, chắc bạn cũng đã hiểu tại sao khu 
căn hộ Water Bay Sky Residences lại được mong 
chờ đến vậy? Những gì hiếm thường quý, chính 
“cái hiếm” trong tư duy đầu tư, hiếm trong cảnh 
quan kiến trúc độc đáo – tiện ích hoàn hảo và 
chính mức giá “không thể” đã biến làn gió mới 
West Bay thành đặc sản quý mà Ecopark may 
mắn sở hữu.
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Located in the vibrant Aqua Bay district, West 
Bay Sky Residences is a collection of modern 
lifestyle-inspired apartments. Set amongst 

trees and pristine award-winning landscape with 
weeping views over the Aqua Bay marina lake 
front, West Bay is setting yet another benchmark 
for apartment development in Vietnam.

With a total land size of 2.7 hectares, West Bay Sky 
Residences includes 4 apartment towers arranged 
in a V-shape figure to provide stunning views over 
the exciting new Aquay Bay communities and the 
marina area. A number of units also gaze over the 
beautiful Red River, illuminated each evening by 
the setting sun.

Apartment styles include: 1-bedroom studios; 
1+1 configurations (1-bedroom with an 
additional flexible room); 2-bedroom suites; 2+1 
configurations; and 3-bedroom corner suites with 
2 separate bathrooms. With sizes ranging from 45 
to 65 sqm, each apartment comes fitted with all 
modern appliances including fully-fitted kitchens, 
bathrooms, and air conditioning. To complete this 
new lifestyle, units also come ready-to-live with 
stylish loose furniture, including: walldrobes, 
beds, sofas and dining room sets.

The four apartment blocks are arranged along the 
length of the plot, in perfect symmetry with each 
other and the shared clubhouse and pool facilities 

EMBraciNG NaturE

Inspired by its clean surroundings and fresh atmosphere, Ecopark’s first high rise apart-
ment development, Rung Co Apartments, was well received by clients and critics, setting 

a new benchmark for affordable homes in a modern township setting and winning an 
award as the best Condominium Development in Vietnam at the International Property 

Awards 2015. With its modern architecture and lake front inspired lifestyle, West Bay 
Sky Residences is the next evolution of the modern apartment living concept at Ecopark.

tiiêu điểm /iN foCus

WEst Bay 
sky rEsiDENcEs 
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in the center. This design allows the garden area 
to be maximized and increases the area for 
services and leisure facilities. With its peaceful 
and scenic location, West Bay Sky Residences is 
the highlight of Aqua Bay district, and its design 
and architecture have been crafted to deliver an 
exceptional living experience. 

The construction design allows maximum 
sunlight to enter while also taking care to lessen 
the impacts of the tropical climate. greenery on 
the rooftop helps provide shade from the sun as 
well as oxygen for the air, and the colors selected 
create a space that is as fresh and beautiful as it 
is comfortable.

Be a part of the modern lifestlye movement at 
West Bay Sky Residences, another vibrant and 
exciting Ecopark development.

tiêu điểm /iN foCus

WEst Bay 
sky rEsiDENcEs 

For enquiries on foreign ownership or 
leasing, please contact sales@ecopark.com.vn 

or 0934 555 456
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papEr 
paviLioN
paper Pavilion ra đời từ nguồn cảm hứng 

thiên nhiên, không gò bó về không gian, 
không đơn điệu về chất liệu và cực kỳ thân 

thiện với môi trường. Toàn bộ phần mái vòm sóng 
lượn được làm từ giấy bồi truyền thống, tích hợp 
cùng công nghệ chống thấm hiện đại. Những kiến 
trúc sư tài ba của A21 Studio – đơn vị thiết kế và 
thi công công trình này đã mất 2 tháng để hoàn 
thiện phần mái vòm dài 100m này. 

Những chất liệu từ thiên nhiên như hoa tươi và 
cây xanh được tận dụng tối đa trong thiết kế khiến 
Paper Pavilion toát lên vẻ đẹp truyền thống, mang 
tính sáng tạo và đầy nghệ thuật, thỏa mãn tất cả 
những tiêu chuẩn khắt khe nhất về cả thẩm mỹ 
lẫn chất lượng.

Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống, nơi đây trở 
nên lung linh, rạng rỡ, đầy quyến rũ. hệ thống 
ánh sáng gồm hàng nghìn chiếc đèn vàng được 
thiết kế tập trung tại phần mái vòm tạo thành bầu 
trời sao lấp lánh trong đêm

Nhìn từ phía ngoài, tổng thể Paper Pavilion như 
một dải lụa vàng uốn lượn giữa thảm cỏ xanh mờ 
ảo. Với sự sáng tạo, phá cách từ thiết kế đến chất 

tác phẩM kiếN trúc Độc Đáo

TÁC giả/LiNNh

Tọa lạc tại trung tâm công viên Mùa Xuân, Paper Pavilion là công trình nghệ  thuật 

điểm nhấn trong tổng thể kiến trúc của khu đô thị.

tiiêu điểm /iN foCus
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liệu thi công, Paper Pavilion đã vượt qua giới 
hạn của một công trình kiến trúc thông thường, 
đạt đến nghệ thật đỉnh cao, hài hòa giữa con 
người và thiên nhiên, giữa nét mộc mạc và sự 
hiện đại.

Trên diện tích 720m², nơi đây là sự lựa chọn 
hoàn hảo nhất để tổ chức những bữa tiệc sinh 
nhật, tiệc chiêu đãi, lễ thành hôn, hội thảo hay 
triển lãm. Các đơn vị tổ chức sự kiện có thể 
thỏa sức sáng tạo biến hóa những ý tưởng của 
mình trở thành sự thật. Những ý tưởng về một 
khu vườn cổ tích, một không gian văn hóa đầy 
sáng tạo ngoài trời tưởng chừng chỉ xuất hiện 
trong các bộ phim nước ngoài đã không còn là 
không tưởng với người Việt Nam. 

Song hành cùng một địa điểm đẹp, đội ngũ 
phục vụ chuyên nghiệp chu đáo, năng động nơi 
đây chắc chắn sẽ làm hài lòng những vị khách 
khó tính cùng những yêu cầu cao nhất. 

paper pavilion là trung tâm tiệc ngoài trời bằng 
giấy bồi đầu tiên trên thế giới. công trình dài 

100m, có diện tích 700m², nằm tại công viên Mùa 
Xuân, khu đô thị Ecopark.  

Để đặt tiệc vui lòng liên hệ hotline: 090.456.7766

tiêu điểm /iN foCus

paper pavilion là một điểm tổ chức tiệc ngoài 
trời lãng  mạn mà hiếm nơi nào có được

Ngày 6/11, đám cưới đầu tiên đã được tổ chức 
tại paper pavilion

các sự kiện tổ chức tại paper pavilion được 
trang trí hết sức độc đác
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 - harMoNisiNG DEsiGN aND NaturE - 

papEr paviLioN

tiiêu điểm /iN foCus
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paper Pavilion is a 700 square meter event space 
located at the centre of Spring Park.  Designed by 
the leading architects of A21 Studio, the Pavilion 

takes inspiration from nature, ensuring it is in harmony 
with the green and modern Ecopark  environment.  

The most outstanding feature of Paper Pavilion is 
its wave-like roof which is made entirely from paper 
mâché with advanced waterproofing technology. 

The Paper Pavilion radiates traditional beauty as a 
result of the creativity and artistry of the team of more 
than 100 that worked together to make it a reality. 

When the sun sets, the Paper Pavilion sparkles with 
elegance. The system of thousands of yellow lights on 
the roof creates the impression of a sky bursting with 
twinkling stars. 

With countless design and construction innovations, 
Paper Pavilion surpasses expectations of modern 
architecture, reaching the pinnacle of art and 
hamonising the best that nature and design can offer. 

Paper Pavilion is the perfect choice for birthday parties, 
banquets, weddings, conferences or exhibitions. 

For every occasion, thoughtfully chosen natural 
elements and decorative items are used to complement 
the existing structure to ensure each and every event is 
unique. Flowers, candles and oil lamps are some of the 
decor items installed to further enhance the senses.

What’s more, the professional, dynamic team of staff 
work tirelessly to make certain that every single guest is 
left fully satisfied with their Paper Pavilion experience.  

papEr paviLioN

tiêu điểm /iN foCus

For enquiries, please contact 090.456.7766

a paper pavilion Banquete, Ecopark 11.2015
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CĂN HỘ HIỆN ĐẠI 1-3 phòng ngủ 45-65 m2 đầy đủ nội thất
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aQua Bay
Một điểm nổi bật của “Miền xanh năng động Aqua Bay” chính là mặt hồ nước 

khoáng đạt, trải rộng mềm mại giữa những căn biệt thự, nhà phố và khu căn hộ làm 

thành điểm nhấn thanh tao và hoàn thiện kết cấu phong thuỷ hiếm có. Cảnh quan 

nơi đây là phần quan trọng tạo nên kiến trúc xanh hoàn hảo và thực sự là niềm tự 

hào của chủ nhân khi lựa chọn phân khu sôi động này là chốn an cư của cả gia đình.

Độc Đáo cảNh QuaN hồ TÁC giả/tuệ LâM

tiiêu điểm /iN foCus

Những nét vẽ concept của các chuyên gia cảnh quan 
hàng đầu thế giới đến từ singapore, thái Lan đang góp 
phần dựng xây nên cảnh quan hồ aqua Bay thành một 
tuyệt tác mới tại Ecopark trong tương lai
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Những nhà quy hoạch thiết kế từ Công ty tư 
vấn CPg danh tiếng (Singapore) bắt nguồn 
cảm hứng từ những bức tranh theo chủ 

nghĩa ấn tượng của Claude Monet về phong cảnh 
thiên nhiên nơi miền quê nước Pháp. Các nhà thiết 
kế cũng hy vọng rằng công viên cảnh quan ven hồ 
Aqua Bay sẽ là nơi truyền tiếp cảm hứng vô tận cho 
nhiều nghệ sỹ và cư dân tại khu đô thị Ecopark. 

Những tác phẩm hội hoạ theo trường phái Ấn 
tượng luôn đem đến cho người xem một không 
gian cảm nhận thú vị được xác định bởi sự đối lập 
giữa gần và xa, giữa gồ ghề và bằng phẳng, giữa 
cái thô ráp của nét cọ và sự nhẹ nhàng lung linh 
của ánh sáng. Claude Monet đã đẩy cách vẽ Ấn 
tượng theo một lối đi khiến cho chủ đề tranh của 
ông không hẳn chỉ là những thứ được gọi ra trong 
tên tác phẩm, những tòa nhà bên mặt nước, cỏ 
cây và hoa lá. Sự quan tâm của Monet đến chuyển 

động của không khí và ánh sáng khiến cho chính 
những thứ ấy cũng trở thành chủ đề của tranh. Và 
hai yếu tố đặc biệt này cũng sẽ là chủ đề xuyên 
suốt thiết kế độc đáo của hồ cảnh quan - phân 
khu Aqua Bay. 

Đồ án quy hoạch Aqua Bay đã kiến tạo hình dáng 
của công viên và hồ cảnh quan như những dải 
lụa đậm đà màu sắc, vui tươi và nữ tính. Toàn bộ 
công viên và hồ cảnh quan là sự đan xen của ba 
dải lụa mềm mại và quyến rũ: làn sóng hồ, thảm 
cây xanh và chuỗi những hoạt động văn hoá, nghệ 
thuật, thể thao cộng đồng được tổ chức thường 
xuyên liên tục tại khu đô thị hiện đại này. hồ cảnh 
quan Aqua Bay mang đến những tiêu chí về sự hài 
hoà giữa môi trường thiên nhiên ban sơ và kiến 
trúc tổng thể cũng như vị trí địa lý đắc địa được 
đầu tư tối đa và công phu cho mặt nước và những 
triền xanh yên bình.

Các cửa ngõ dẫn vào khu công viên ven hồ cảnh 
quan sẽ được bố trí điểm đỗ xe và các vòi nước 
tinh khiết phục vụ khách thăm quan. Các tuyến 
đường dạo bộ và đi xe đạp được thiết kế tách biệt 
thông thoáng để đảm bảo sự thoải mái và an toàn 
cho tất cả cư dân. Đặc biệt, những tuyến đường 
này được xây dựng trải dài trên những cao độ địa 
hình thấp và gần với mép nước để đưa con người 
gần gũi tối đa với thiên nhiên đồng thời tránh cho 
các hoạt động này che khuất tầm nhìn từ các công 
trình xung quanh tới mặt hồ. 

Dọc theo bờ Nam của công viên là bãi tắm ngoài 
trời lớn phía bên khu nhà phố Thảo Nguyên và 
những thảm cỏ xanh mướt nơi sẽ là địa điểm vui 
chơi lý tưởng cho cả gia đình và cộng đồng. Còn 
dọc theo bờ Bắc phía khu Thủy Nguyên là một sân 

tiêu điểm /iN foCus



36

khấu lớn phục vụ tổ chức các sự kiện văn hoá – 
nghệ thuật – giải trí sôi động. hai bên đường dạo 
bộ ven hồ được trang trí với những khóm hoa sen, 
hoa súng để tô điểm cho công viên thêm rực rỡ và 
tràn trề sức sống.

Đặc biệt, tận dụng tối đa cảnh quan hồ nước, chủ 
đầu tư Ecopark còn bố trí hai bến thuyền, một ở 
Bờ Bắc phía Thủy Nguyên và một ở Bờ Nam phía 
Thảo Nguyên để du khách có thể thuê thuyền 
thong dong du ngoạn trên hồ. Con đường dạo ven 
mặt nước ở Bờ Bắc chuyển thành không gian triển 
lãm gốm nghệ thuật khi đi qua dưới cầu đường 
liên tỉnh. Phía bên Bờ Nam là sân trượt ván, patin 
dành riêng cho thanh thiếu niên thoả sức bay 
nhảy. Bên cạnh đó, các bé độ tuổi nhỏ hơn sẽ có 
thêm nhiều điểm thú vị để khám phá trong công 
viên như sân chơi thiết kế độc đáo, khu vui chơi 
dưới nước, khu nuôi chim hay khu tái hiện các trò 
chơi dân gian…

Sắc xanh là màu không bao giờ thiếu ở Ecopark, 
cây xanh và hoa đẹp là sản vật đặc trưng luôn hiện 
hữu sinh động trong mỗi con đường, mỗi ngôi 
nhà, ngõ phố. Tại hồ cảnh quan Aqua Bay, mỗi 
tuyến đường dạo sẽ được tô điểm bởi một loại hoa 
đặc trưng. Những loài hoa này sẽ nở vào những 
mùa khác nhau để báo hiệu cho du khách biết sự 
thay đổi về không gian thời gian và điểm tô thêm 
cảnh sắc nên thơ chốn này.

Trung thành tuyệt đối với tôn chỉ “Thành phố xanh 
tươi, cuộc đời trọn vẹn” –  Aqua Bay Ecopark với 
thiết kế hồ cảnh quan hiếm có, mở ra một không 
gian sống lý tưởng cho những ai khao khát trở về 
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với thiên nhiên rộng lớn, nơi có mùi hương của cây lá, sắc màu của cỏ hoa, 
không khí mang vị nước – vị của sự sống, nơi có nắng vàng đổ xuống thinh 
không ôm ấp những giây phút yên bình… Tất cả yếu tố ấy hợp thành một 
không gian thực sự đáng sống, nơi có thể khơi dậy trong mỗi người những 
cảm xúc bình dị, giúp tâm hồn tự do bay bổng và tràn trề hưng phấn khi sở 
hữu một cảm giác thư giãn tuyệt đối.

Quả là không còn ngạc nhiên khi dự án Aqua Bay do CPg Consultants, 
thành viên của tập đoàn CPg Singapore thiết kế cảnh quan mới đây đã vinh 
dự nhận giải thưởng Merit Award của hội quy hoạch Singapore ở hạng mục 
Dự án thiết kế đô thị tốt nhất (Best urban design project). Việc hợp tác với 
đối tác hàng đầu trong dịch vụ kết cấu hạ tầng, quản lý toà nhà và dịch vụ 
tư vấn của Singapore khẳng định mạnh mẽ cam kết của Ecopark khi chú 
trọng đầu tư cho quy hoạch và thiết kế để đảm bảo một khu đô thị phát 
triển bền vững, hiện đại và thân thiện với môi trường. 
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aQua Bay

A distinguishing feature of the lively Aqua Bay district is the beautiful lake set 

among modern shophouses, villas and apartment buildings. The calm body of 

water makes this an extremely peaceful and relaxing place to live. 

Back to NaturE With
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project planners from CPg Singapore took 
inspiration from impressionist paintings 
by Claude Monet, famous for his exquisite 

renderings of the calm ponds around his French 
home.  The designers also hope to inspire other 
artists and citizens at Ecopark.

Claude Monet’s work transports the viewer 
into his world - a world that is both mellow and 
blissful. in his paintings one can feel the cool 
flow of spring air and his use of lighting draws 
the viewer’s eyes deeper into the landscapes he 
creates. The quality of both the air and the light 
are key features of the unique design of Aqua Bay. 

Aqua Bay strikes a fine balance between pristine 
nature and an organized structure where the 
buildings are in harmony with the water and trees 
surrounding them. What’s more, a host of culture, 
art and sport activities will take place here. 

Parking spaces and purified water faucets are set 
up on all roads leading into the park. Pedestrian 
and bike-only streets are built separately to 
ensure safety for citizens. 

Along the southern edge of the park lies an open 
bathing area with fields of grass nearby. The 
north side features a large stage for citizens to 
host events and celebrate on special occasions. 
Along the pedestrian roads are lotuses and other 
flowers providing a wonderful fragrance and 
splashes of colour. 

The design has made the most out of the 
landscape, building two boating docks, one at the 
north end and one at the south allowing visitors to 
freely explore the beauty of the lake. 

Along the northern part an open space is used 
for exhibitions of porcelain art. The southern part 
is a skating ground for kids to practice and play 
with friends. For smaller children, there are many 
options for fun in the park such as a playground 
area, water park, bird sanctuary and traditional 
game areas. 

green is the theme colour at Ecopark, with 
trees and flowers in every corner. At Aqua Bay, 
every street has its own distinct type of flower, 
which blooms at different times of year to show 
the coming and going of seasons and providing 
diversity all year round. 

Aqua Bay Ecopark, with its unique landscape lake 
design ensures its residents live in a space that 
is in harmony with nature, where every scent and 
colour is heightened. here the warmth of the sun 
light and the peacefulness of wildlife combine 
to create an idyllic neighbourhood. Everything 
merges together like a perfectly conducted 
orchestra eliciting from its visitors the very 
subtlest emotions and the feeling of freedom.

Aqua Bay by CPg Consultant, a member of CPg 
Singapore, has received the Merit Award from the 
Singapore institute of Planners in the Best urban 
Design Project category. 

By combining forces with this world class 
consultants in building management and 
consulting services, Ecopark has ensured 
its commitment to building a sustainable 
development with environment-friendly 
credentials is fulfilled to the fullest.   

aQua Bay
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Được thành lập đầu tiên vào tháng 10 
năm 1953 với tên gọi là “Trường Cao 
đẳng nắn xương khớp Tokyo”, học 

viện y khoa Waseda đã tiến hành đào tạo 
cán bộ y tế ở các lĩnh vực như kỹ thuật viên 
châm cứu, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên 
dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, kỹ thuật 
viên vật lý trị liệu, cán bộ chữa bệnh nghề 
nghiệp, cán bộ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng; cấp bằng cho trên 5.800 sinh viên. 
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chủ yếu hoạt 
động trong các lĩnh vực y học và giáo dục, 
có nhiều cống hiến cho xã hội.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao cùng 
cơ sở vật chất hiện đại, từ mùa xuân năm 
2000, học viện y khoa Waseda trở thành 
trường đại học tư thục đầu tiên ứng dụng 
công nghệ thông tin thực hiện chương trình 
đào tạo từ xa. Trường cũng thành lập Viện 
đại học (bao gồm chương trình đào tạo tiến 
sĩ, thạc sĩ) hướng đến xây dựng lĩnh vực học 

mới là “Khoa học tổng hợp nhân văn” và 
“Khoa học sức khỏe thể chất và tinh thần”, 
đây là môn học của sự tổng hòa giữa “Tinh 
thần”, “Thể chất” và “Văn hóa”. Số sinh viên 
tốt nghiệp các cấp học từ cử nhân, thạc sĩ, 
tiến sĩ đã lên đến trên 7.200 sinh viên.

Ngoài ra, trường đào tạo các chuyên ngành: 
Châm cứu Tokyo, Điều dưỡng, Vật lý trị liệu, 
Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, Khoa học 
con người, Khoa học sức khỏe thể chất và 
tinh thần, Khoa học tổng hợp nhân văn, Sức 
khỏe và Dinh dưỡng, Điều dưỡng và bộ môn 
phục hồi chức năng

Phát triển những thành tích và truyền 
thống đạt được và với quan điểm xuyên 
suốt “chăm lo sức khỏe và hạnh phúc con 
người”, học viện đang tiếp tục phát triển với 
truyền thống tốt đẹp và mong muốn sẽ tiếp 
tục cống hiến hơn nữa cho xã hội. 

Nhật BảN

kháM phá học việN y khoa

WasEDa
TÁC giả/LaN thi

giáo dụC /eduCatioN

hình ảnh trường Waseda Nhật Bản
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thư viện trường

phòng thực hành chân tây giả

phòng thực hành

cơ sở tại Ecopark của học viện y khoa Waseda có tên gọi là Đại 
học y khoa tokyo việt Nam. trường đã nhận được quyết định 
thành lập của thủ tướng chính phủ vào ngày 3/12/2015 và dự 

kiến hoàn thành vào tháng 3/2016.
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Mỗi sớm mai thức dậy, bạn có thể thoả sức tận 
hưởng chuỗi dịch vụ tiện ích đẳng cấp và hiện đại 

chỉ cách tổ ấm của mình vài bước chân 
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Xin chào Wayne, rất vui được gặp 
ông tại sự kiện golf lớn nhất việt 
Nam hôm nay, ông nghĩ gì về thị 

trường golf ở việt Nam? 

Tôi tin rằng golf Việt đang và sẽ tăng 
trưởng rất mạnh trong những năm 
tới. Sự kiện hồ Tràm Open được biết 
đến là sự kiện thể thao có giải thưởng 
lớn nhất Việt Nam được tổ chức tại 
sân golf đẳng cấp The Bluffs hồ Tràm 
Strip. giải quy tụ nhiều golf thủ nổi 
tiếng tại Châu Á và thế giới. Sự kiện 
này đã đưa vị trí ngành công nghiệp 
golf Việt Nam đi đầu về sự phát triển 
tại Châu Á. Thật là tuyệt vời khi chứng 
kiến số lượng sân golf đang xây dựng 
và các dự án sân golf mới đang được 
xem xét ở Việt Nam. Tôi tin chắc rằng 
chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ trở 
thành một điểm đến du lịch golf thực 
sự có thể so sánh với một số địa điểm 
golf tốt nhất trên thế giới.

ông đã tới việt Nam từ bao giờ và có thể 
cho biết kế hoạch phát triển học viện 
golf EpGa (Els performance Golf acad-
emy) tại Ecopark?

Tôi mới tới Việt Nam 2 tháng để phát 
triển học viện golf EPgA đầu tiên nằm 
trong khu đô thị Ecopark. Tôi có thể 
vui mừng thông báo rằng cơ sở đào 
tạo golf mang tên Ernie Els này có thể 
nói là tốt nhất tại Việt Nam. Nơi đây sẽ 
cung cấp các khóa dạy golf phù hợp 
với mọi trình độ, khu thực hành hiện 
đại để các golf thủ có thể tinh chỉnh 
và trau dồi môn chơi của họ trong 
suốt cả năm, đồng thời cũng là một 
nơi tuyệt vời cho những người mới tập 
và trẻ em có thể tới để tìm hiểu môn 
thể thao này.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong việc 
dạy golf trên thế giới, đặc biệt là ở Jumei-
rah Golf Estate Dubai, ông nghĩ sẽ có thể 
áp dụng những điều đó tại đây?

GẶp GỠ 
WayNE JohNsoN 

Bậc thầy của các NGôi sao

 Nhân dịp Năm Mới 2016, 

Wayne Johnson – Giám 

đốc vận hành cấp cao của 

Học viện golf EPGA tại 

Ecopark chia sẻ với Ecolife 

về công việc của ông và về 

triển vọng phát triển golf 

tại Việt Nam 

‘ChẳNg BAO 
Lâu NữA ViệT 
NAM Sẽ TRở 
ThàNh ĐiểM 
ĐếN Du LịCh 
gOLF ThựC Sự, 
SÁNh NgANg 
Với MộT Số 
ĐiểM ĐếN gOLF 
TốT NhẤT TRêN 
Thế giới’

thể thao / sport

TÁC giả/vâN yếN

ảnh phối cảnh học viện Golf quốc tế EpGa
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Tôi đã có may mắn được tham gia ngành công 
nghiệp golf trong nhiều năm và đã từng làm việc ở 
Châu âu, Mỹ, Trung Đông và bây giờ là Việt Nam. 
Tôi có đặc ân từng làm việc cho huấn luyện viên 
golf hàng đầu thế giới Butch harmon trong nhiều 
năm, tham dự nhiều buổi huấn luyện của ông với 
Tiger Woods, Adam Scott, Darren Clarke và nhiều 
golf thủ tuyệt vời khác. Từ kinh nghiệm về giảng 
dạy và huấn luyện golf trên khắp thế giới của 
mình, tôi hy vọng có thể mang lại kỹ năng chuyên 
môn giảng dạy golf ở cấp độ cao, nhiệt tình và 
sáng tạo trong việc phát triển các ngôi sao sân 
golf của ngày mai.

học viện golf EpGa có gì đặc biệt so với nhiều học 
viện mới mở tại việt Nam?

yếu tố quan trọng và vượt trội hơn hết của EPgA 
Việt Nam là các trang thiết bị hàng đầu có thể 
phân tích cú swing, các khu vực putt, chỉnh gậy, 
phòng tập gym, khu vực phát bóng và luyện short 
game, sân golf 9 hố để tập luyện tại chỗ và đặc 
biệt có các chuyên gia golf PgA nhiều kinh nghiệm 
và kiến thức có khả năng mang lại những gì tốt 
nhất cho học viên. Các chương trình giảng dạy tại 
đây sẽ giúp golfer ở mọi cấp độ nâng cao kỹ năng 
và tận hưởng môn chơi một cách tốt nhất. 

Đã từng đào tạo nhiều ngôi sao golf nổi tiếng, ông 
có thể cho biết mất bao nhiêu thời gian để có thể 
đào tạo một người có khả năng trở thành một ngôi 
sao sân golf?

Tôi đã có cơ hội hướng dẫn nhiều người chơi trình 
độ cao. Sự khác biệt khi làm việc với một golf thủ 
chuyên nghiệp hay một golf thủ nghiệp dư giỏi là 
phát triển niềm tin của họ vào những gì bạn hướng 
dẫn họ. họ cần phải tin rằng bạn và họ đang đi 
đúng hướng để giúp họ cải thiện môn chơi, và sau 
đó là họ có thể kiếm sống từ môn chơi! Tôi thực sự 
tự tin vào những yếu tố cơ bản có thể giúp cải thiện 
môn chơi của các golf thủ, các thông tin cần phải 
truyền đạt cho golf thủ ở mức độ thích hợp. Tôi 
không chú trọng quá vào kỹ thuật mà thiên về phát 
triển cảm giác và nhận thức cho mỗi người chơi. 
Trong golf, không có duy nhất một cách để swing, 
điều quan trọng là phát triển nền tảng kỹ thuật tốt 
mà golf thủ đã có và giúp họ hiểu làm thế nào để 
đạt thành tích ở mức cao nhất.

Để trở thành một ngôi sao golf mất rất nhiều 
công sức, cống hiến và khát vọng, một số thành 
tố không thể dạy được và không có gì bảo đảm để 
ai cũng trở thành sao! Các thế hệ golf thủ chuyên 
nghiệp hiện nay đa phần có thể chất tốt, am hiểu 
về kỹ thuật và có phong cách rất chuyên nghiệp 
nhưng họ cần phải có sức mạnh nội tâm và khả 

năng để vượt qua nghịch cảnh trên sân golf và 
phải học để xây dựng những nền tảng này để trở 
thành một golf thủ tuyệt vời.

ông đánh giá thế nào về khu đô thị Ecopark? học 
viện golf EpGa sẽ mang lại những lợi ích gì cho 
người dân ở đây?

Ecopark là một cộng đồng dân cư tuyệt vời và sự 
mở rộng của khu đô thị trong tương lai sẽ chỉ làm 
tăng lên giá trị tài sản của cư dân hiện hữu. EPgA 
có thể mang golf đến cửa nhà bạn với giá ưu đãi 
và cơ hội dễ dàng tiếp cận các trang thiết bị golf 
đẳng cấp thế giới. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cơ 
hội phát triển golf vững chắc cho tất cả các trẻ em 
ở trong khu cư dân. 

theo ông, có những thách thức và cơ hội nào cho sự 
phát triển ngành golf tại việt Nam?

Như trong bất kỳ thị trường golf mới nổi nào, 
thách thức lớn nhất vẫn là tạo ra các sân golf bền 
vững với quy hoạch sáng tạo và mục tiêu rõ ràng. 
Tôi nghĩ rằng cho đến nay Việt Nam đã thực hiện 
rất tốt việc xây dựng dần dần các sân golf mới. 
Tiến trình này chắc sẽ phải tăng tốc để đáp ứng 
nhu cầu khách du lịch golf và số lượng golf thủ 
trong nước. 

golf mang lại các cơ hội rất tích cực cho tăng 
trưởng kinh tế thông qua du lịch golf và đây là cơ 
hội để phát triển môn chơi từ cấp cơ sở với hoạt 
động tích cực của hiệp hội golf Việt Nam.

Năm mới sắp tới, ông có lời chúc nào gửi đến các tay 
golf việt và cư dân ở Ecopark?

Chúc các bạn hạnh phúc, khỏe mạnh và chơi golf 
tốt trong năm 2016! 

thể thao / sport

Wayne Johnson và tiger Woods - một trong những 
huyền thoại golf của thế giới
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hello Wayne, nice to meet you at the 
biggest golf event at ho tram open 
vietnam, what do you think about golf 

market in vietnam? 

i believe Vietnamese golf is on the brink of 
very strong growth curve over the coming 
years, the event this week at ho Tram has 
positioned the Vietnam golf industry at the 
forefront of Asian golf development; the 
amount of new golf projects being discussed 
is excellent and i am sure it will not be long 
before Vietnam becomes a real golf tourism 
destination to rival some of the best golf 
locations in the world.

how long have you been here in vietnam? can 
you tell us about your plan at Ecopark’s Els 
performance Golf academy (EpGa)?

i have been in Vietnam now for 2 months 
responsible for the creation & development of 
the very first Els Performance golf Academy 
situated at the Ecopark residential community 
just outside hanoi. We are very excited to have 
partnered with Ernie Els to establish what 
we believe will be one of Vietnam’s finest 
practice and instructional golf facilities with 
a variety of golf coaching programs to suit all 
ability levels, an outstanding practice area 
for players to find tune and hone their games 
throughout the year and a great place for new 
golfers and children to learn the game.

  MEEtiNG With 
WayNE JohNsoN 

As the New Year is coming, Wayne Johnson - EPGA Senior Director of Operations 

at Ecopark, shares his thoughts on work and life in Vietnam    

‘i AM SuRE iT WiLL NOT BE 
LONg BEFORE ViETNAM 
BECOMES A REAL gOLF 
TOuRiSM DESTiNATiON TO 
RiVAL SOME OF ThE BEST gOLF 
LOCATiONS iN ThE WORLD’.

thể thao / sport
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as you have many experiences in golf academy in 
the world especially in Jumeirah Golf Estate Dubai, 
what do you think to bring it over here in vietnam?

i have been fortunate to be involved with the 
golf industry for many years and have worked in 
Europe, the uSA, Middle East and now Vietnam; 
from my international experiences of teaching 
and coaching all over the world i hope to be able 
to bring a high level of golf instructional expertise 
and a high level of enthusiasm and creative style 
in developing the golf stars of tomorrow.

i had the privilege to work for arguably the world’s 
foremost golf coach Butch harmon for many 
years in many of his coaching sessions with Tiger 
Woods, Adam Scott, Darren Clarke and many 
more wonderful players.

What make EpGa vietnam special while there are 
many academies just opened in vietnam?

The key ingredients which will make EPgA 
Vietnam special are the amazing facilities we will 
have on offer, video analysis swing studios, putting 
lab, customized club fitting studio, performance 
gymnasium, extensive grassed tee and short 
game practice areas, 9- hole academy course 
and very experienced PgA golf professionals 
who have a wealth of knowledge and ability 
to bring the very best out of our students. The 
instructional programs will be both informative 
and fun helping all levels of golfer improve and 
enjoy the game more.

you have trained many golf stars, can you tell us 
about how did you teach them and how long to train 
a talented person to become a golf star?  

i have had the opportunity to be involved with 
many high level players and work on their 
games; the main difference working with a Tour 
player or aspiring amateur is to develop a trust 
in what you are working on with them, they 
need to believe you are both working in the right 
direction to help them improve, after all they earn 
a living from playing the game! i really believe 
in good fundamentals to help improve players, 
information needs to be communicated at the 
right level for that player, i do not believe in being 
too technical but rather prefer to develop feel and 
awareness for each player, there is no one way to 
swing the golf club, it is important to build on the 
good techniques a player has and help them to 
understand how to perform at the highest level.

To become a golf star takes a lot of hard work, 

dedication and desire, some of the ingredients 
you cannot teach and there are no guarantees to 
stardom! The generation of players today on tour 
are some of the most physically fit, knowledgeable 
about technique and have a very professional 
attitude but there needs to also be some inner 
strength and ability to overcome adversity on the 
golf course and learn to build from this to become 
a great player.

What do you think about Ecopark township? What 
EpGa can be beneficial to the residents here? 

Ecopark is a great community already and the 
future developments will only enhance the 
existing residential property mix; EPgA will be 
able to bring golf to the doorstep with preferred 
pricing and easy access to world-class golf 
facilities, it will also give us an opportunity to 
develop a strong junior golf development program 
for all of the local kids. 

can you name some challenges and opportunities 
for the growth of golf in vietnam?

As in any emerging golf market the challenges 
will all be about creating sustainable golf facilities 
with creative planning and clear objectives, i think 
so far Vietnam has done a great job at the gradual 
growth of new courses; this needs to accelerate 
somewhat now and tie in to tourism and localized 
demands. The opportunities are very positive for 
economic growth through golf tourism and the 
opportunity to grow the game from a grass roots 
level with the Vietnamese golf Association.

as the New year’s coming, what do you wish 
vietnamese golfers and Ecopark residents?  

good golfing in 2016 and a very happy, healthy 
New year. 

thể thao / sport

Ernie Els, Wayne and his associates at Ecopark in 
october 2015
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MiềN Đất của 
yêu thươNG

“Hạnh phúc là một hành trình, chứ không phải đích đến”. Trong hành 

trình mải miết đi tìm hạnh phúc, đôi lúc chúng ta quên rằng hạnh 

phúc không phải điều gì quá cao siêu, mà chỉ là những điều bình dị, 

đơn giản nhất của cuộc sống này. #land of love là chuyên mục ghi lại 

những kỉ niệm của những Ecoparker rất đời thường, giản dị và truyền 

tải nó tới độc giả một cách chân phương, thuần túy, không phán xét hay 

đánh giá, để độc giả thực sự cảm nhận được tâm hồn của những nhân 

vật và thêm yêu hơn cuộc sống quanh mình. Để rồi một ngày nào đó, 

chính các bạn sẽ trở thành người chia sẻ câu chuyện của mình trên 

Ecolife, tiếp nối vào hành trình hạnh phúc không bao giờ kết thúc này. 

Hãy tham gia chia sẻ các câu chuyện của chính bạn tại  

www.ecopark.com.vn/love

TÁC giả/Mạc phoNG

#laNd of love

WWW.Ecopark.coM.vN/LovE
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aNh JiNchi/
aDMiN FaNpaGE cộNG ĐồNG cư DâN Ecopark

Em nhìn anh thế này có nghĩ anh giỏi thể dục thể thao 
không?

Trước anh không nghĩ mình sẽ biết chơi đá 
bóng hay chạy half marathon. Những người 
biết anh từ trước cũng không bao giờ tin 
anh sẽ tham gia mấy trò đó. Thế mà anh đã 
vượt qua được hết các thử thách cực khoai 
của chương trình Champion Dash đó. Tất 
cả đều nhờ mấy anh chị em trong khu động 
viên và chỉ cho cách chơi. Tình cảm cộng 
đồng nó nằm ở điểm đấy chứ không phải 
điều gì đao to búa lớn cả. 

chị NGuyễN thị thu/
cư DâN rừNG cọ

Chị sống ở đây một mình. Con chị đang 
học nước ngoài, hè mới về thăm chị một 
lần. Bởi vậy nên mỗi khi Tết đến chị thường 
cảm thấy bâng khuâng. Nhưng chị rất trân 
trọng khoảng thời gian này. Bởi từ khi về 
đây những người hàng xóm không còn là 
những người dưng cạnh nhà như hồi chị ở 
nhà cũ, mà trở thành những người bạn vô 
cùng thân thiết. họ đều là những người cởi 
mở dễ chịu. giao thừa tới cả khu cùng đi 
dạo quanh đường Rừng Cọ, Phố Trúc, chúc 
nhau những điều năm nào cũng chúc mà 
chưa bao giờ cũ, tặng nhau sự quan tâm. 
Khởi đầu một năm mới với chị như vậy là 
thật sự đủ và hạnh phúc rồi.

hàNh 
TRìNh 
CủA 
hạNh 
phúc

#laNd of love
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chị thủy NGuyễN/
 Nhiếp ảNh Gia

Tết đối với mình có ý nghĩa rất lớn về sự đoàn viên 
sum họp gia đình. Mặc dù bạn bè xung quanh 
nhiều người rất hay rủ đi du lịch đâu đó trong vài 
ngày nghỉ Tết, nhưng mình luôn từ chối, vì cả năm 
đã bận rộn nhiều với công việc, dịch chuyển cũng 
nhiều rồi, nên những ngày Tết, mình luôn muốn 
dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, quây quần 
bên bố mẹ nhiều hơn, đi thăm nom chúc tụng họ 
hàng một năm mới bình an.

vậy chị thường làm gì để thể hiện tình cảm với         
mọi người?

Mình thường thích nấu những món hay hay ngon 
ngon để mọi người cùng nhâm nhi, đi đâu thấy gì 
là đặc sản cũng thích xách về một ít để mọi người 
cùng thưởng thức. Chỉ cần thấy những người 
mình yêu thương luôn bình an vui vẻ là cảm thấy 
đủ đầy rồi.

Bác NGuyễN thị yếN/
cư DâN rừNG cọ

Từ ngày các con bác đi làm thì chưa Tết năm nào 
bác ăn Tết ở nhà. Vì cả năm đi làm vất vả rồi, nên 
Tết các con bác đều mua vé máy bay để cả nhà 

cùng đi du lịch, trong nước hoặc nước ngoài. Quan 
trọng là cả nhà được ở cạnh nhau, ăn cùng nhau 
và vui cùng nhau. 

Như hôm nay, các con đi làm hết, các cháu cũng 
bận đi học. Bác ở nhà ra vườn chăm rau, hái rau, 
tự tìm niềm vui bản thân, chờ đến ngày cùng gia 
đình đi chơi Tết. ở tuổi này thế là vui là hạnh phúc 
lắm rồi.

#laNd of love
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cư DâN Nhí/
rừNG cọ

Tên bạn này là hiền Anh, cái 
anh áo cam đang chạy kia là 
Nguyễn Lê Đức Anh ạ, còn 
bạn áo cam kia là Nguyễn hà 
Kiều Anh, bạn còn lại là Phúc 
Khánh ạ.

Buổi trưa con ở nhà chán quá, 
ra đây chơi, không ngủ luôn ạ.

Đây là bạn thân con đấy ạ. gặp 
các bạn cùng chơi đá bóng là 
vui lắm luôn ạ.

chị NaM DươNG/
 chủ QuáN caFé Dak ha

Mình luôn cố gắng làm những món ăn ngon và 
những món mình thích để phục vụ mọi người. 
Tuy nhiên ở khu nhà mình rất khó làm. Bởi mỗi 
món chỉ được một vài tuần là phải dừng lại vì 
khách hàng thích sự đổi mới. Vậy nên mình 
thường để thực đơn thành 2,4,6-3,5,7,chủ nhật… 
đan xen để thay đổi. 

hồi mới mở quán, ai cũng phản đối vì không tin 
là mình sẽ kinh doanh tốt. Không ngờ Dak ha 
không chỉ nhận được sự ủng hộ của cư dân mà 
còn trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động 
cộng đồng.

Động lực nào khiến chị tích cực trong các hoạt 
động từ thiện như vậy?

Mình nghĩ rất đơn giản đó là mình may mắn hơn 
nhiều người khác bên ngoài, nên cố gắng giúp 
đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn được ít nào hay 
ít đó. Thứ tư tuần tới mình có một chương trình 
từ thiện ở Viện huyết học TW cho các bệnh nhi ở 
đó. Các em gần như không có tuổi thơ, không có 
cơ hội đi học và cuộc sống chỉ tính từng ngày. Với 
mình cho đi cũng chính là nhận lại. 

từ trái qua phải: phúc khánh, Nguyễn hà kiều anh, 
hiền anh, Nguyễn Lê Đức anh

#laNd of love
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EcoBus
tôi từng nghĩ rằng, khi nhận lời trả lời phỏng 

vấn để viết về nghề lái xe bus này thì anh 
Cảnh sẽ “tranh thủ” để kể những khó khăn 

mà mình đang gặp phải, sẽ ngồi liệt kê những căng 
thẳng khi anh phải đối diện với giao thông hà Nội 
quanh năm ách tắc, với những khách hàng khó tính 
lúc nào cũng tìm cách chỉ trích mọi hành động dù 
đúng hay sai. Bởi có người từng nói với tôi, lái xe bus 
còn khó hơn cả lái xe du lịch nhiều. Vậy mà, trong 
suốt buổi nói chuyện, tôi đều bắt gặp ánh mắt đầy 
tự hào của anh khi kể về tình cảm chân thành, nồng 
hậu của các cư dân Ecopark. Dường như những câu 
chuyện về gia đình của bác Thanh tháp B Rừng Cọ, 
của cháu Linh Vườn Mai, của một vị khách chưa 
biết tên nào đó từng là hành khách trên chuyến xe 
Ecobus… đều được anh ghi nhớ. “Cư dân và khách 
hàng của Ecopark thật sự đều rất thân thiện, mọi 
người chia sẻ câu chuyện của mình trên chuyến xe 
bus một cách tự nhiên, như đã từng quen nhau rất 
lâu rồi. Có những hành khách ngày nào cũng sẽ 
ngồi một vị trí, có những hành khách mỗi khi lên xe 
đều cầm theo một quyển sách để đọc suốt quãng 
đường, hay những cậu bé học sinh trường Đoàn Thị 
Điểm Ecopark phải nhất quyết ngồi ghế đầu tiên 
để được gần chú lái xe, vì có ước mơ lớn lên cũng 
được oai như chú, lái xe to như chú thì mới chịu”, 
vừa tranh thủ đánh xe đi rửa trong giờ nghỉ trưa, 
anh Cảnh vừa chia sẻ những câu chuyện đằng sau 
vô lăng của mình. 

Là một hành khách quen thuộc trên chuyến xe màu 
xanh này, chị Mai Tuyết Lan, cư dân Vườn Mai đã 
từng rất ngạc nhiên vì chỉ sau hai lần đi xe, anh tài 
xế đã nhớ điểm xuống của chị và đánh thức chị dậy 
trong một lần ngủ quên không bấm chuông báo 
bến đỗ. “Tôi biết lái xe là một công việc rất vất vả vì 
phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của rất nhiều 
con người, nhưng các anh lái xe Ecobus không 
bao giờ khó chịu, lại rất quan tâm tới hành khách. 
Nhiều hôm đi làm về còn được mời ăn ổi Đông Dư 
miễn phí trên xe nữa”, chị Lan chia sẻ thêm. 

Đặc biệt, nhiều khách hàng có thói quen rất đặc 
biệt, thói quen… để quên đồ. Có lẽ bởi vậy mà không 

 MảNh Ghép XaNh Đầy ý NGhĩa 

mái Nhà eCo

anh Mai văn cảnh
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Hơn 20 năm trong nghề, chạy 

từ Bắc vào Nam, trải qua nhiều 

chuyện buồn vui sau vô lăng, song 

khoảng thời gian giữ vai trò đội 

trưởng đội Ecobus mang tới cho 

anh Mai Văn Cảnh nhiều kỷ niệm 

và những người bạn thân thiết hơn 

bao giờ hết.

khó để tìm thấy những lời cảm ơn của cư dân tới 
các anh lái Ecobus trên group Facebook của cộng 
đồng cư dân như: “Thưa với cả nhà. Sáng nay đi 
làm em có để quên chiếc điện thoại galaxy Note 
trên xe bus, nay đã nhận lại máy. Xin cảm ơn bác 
tài em chưa biết tên nhiều” (Facebook Bảo Khánh 
Nguyễn) hay “Lời cảm ơn to bự gửi tới Ecobus và 
các bác tài. Trong vòng hai tháng, em đã bỏ quên 
những vật sau: 1 cái ipad Air mới được chồng tặng 
và 1 iphone trên xe bus. Thực ra, với tính cách lơ 
đãng và đầu óc hay bay bổng làm thơ trên mây 
của em, những việc như thế này rất bình thường 
và em đã mất không biết bao nhiêu là thứ có giá 
trị cả về vật chất lẫn tinh thần! Thế nên, em đặc 
biệt cảm thấy biết ơn đến những cá nhân và đội 
ngũ của Ecopark nhà mình đã cho em cơ hội tiếp 
tục sở hữu những vật dụng rất thân thương của 
em. Anh nhà em bảo vợ là ở hiền thì gặp lành, 
nhưng chắc là ở Ecopark mới gặp lành các bác 
ạ”(Facebook Thanh Vy).

hàng ngày, đội lái xe Ecobus phải thức dậy từ 5h 
sáng, khi cả nhà còn đang ngon giấc để tới địa 
điểm nhận xe, phải lái mỗi ngày gần 200km trong 
tình trạng đường tắc, len lỏi giữa dòng người 
đông đúc, phải lái xe cẩn thận để đảm bảo an 
toàn cho hành khách và người đi đường mà vẫn 
phải đảm bảo tới bến đúng giờ… nhưng anh Cảnh 
không ngần ngại khẳng định rằng “mỗi ngày 
cầm vô lăng và hoàn thành lộ trình, chúng tôi 
đều cảm thấy hạnh phúc bởi mình đã trở thành 
một mảnh ghép xanh ý nghĩa trong bức tranh 
cuộc sống đầy màu sắc của mỗi hành khách trên 
chuyến xe Ecobus này”. 

TÁC giả/hải LiNh

mái Nhà eCo
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Eco
Những ngày này, sắc xuân đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường Rừng Cọ, Phố Trúc, 

Vườn Tùng, Vườn Mai... Nhà nhà ấm áp cùng niềm vui sum họp, nghỉ ngơi sau một 

năm dài làm việc. Nhưng với những cán bộ an ninh đô thị Ecopark thì niềm vui 

của các anh là lặng thầm gìn giữ cho cuộc sống cư dân nơi đây bình yên, mang mùa 

xuân, hạnh phúc đến cho mỗi gia đình. 

NhữNG NGười GÌN Giữ sự BÌNh yêN cho cộNG ĐồNG

TÁC giả/Mai chi

mái Nhà eCo
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thiết, các kỹ năng cứu hộ cứu nạn, phòng cháy 
chữa cháy. Đội an ninh đô thị Ecopark còn phối 
hợp cùng Công an tỉnh hưng yên trong công tác 
chuyên môn, điều tra, tập huấn với mong muốn 
mang tới sự an tâm trọn ven dành cho tất cả 
những cư dân đang sinh sống tại khu đô thị.

“thiên thần áo xanh”, “lực lượng phản 
ứng nhanh”, “đội phản ứng một nốt 
nhạc”… là những tên gọi trìu mến mà 

cư dân đặt cho đội an ninh đô thị. Không quản 
ngày đêm, 24 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần, không một 
điểm chốt quan trọng nào trong khu đô thị vắng 
bóng các anh. Từng người đều thấm nhuần tinh 
thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”. 
Với các anh, Ecopark không chỉ là nơi làm việc, 
mà còn là ngôi nhà thứ hai; cư dân Ecopark giống 
như người hàng xóm thân thiết, người bạn lâu 
năm gắn bó. 

Anh Trần Mạnh hùng, đội trưởng đội An Ninh chia 
sẻ: “Khu đô thị Ecopark với 54ha đã đi vào hoạt 
động, phục vụ nhu cầu sinh sống của gần 8000 cư 
dân. Đặc biệt, rất nhiều các hạng mục đang được 
tiến hành xây dựng ở phân khu Aqua Bay mới của 
dự án. Bởi vậy, công tác an ninh phải được đảm 
bảo trên diện rộng. Tết là thời điểm nhạy cảm vì 
ai cũng mong muốn được sum họp bên gia đình. 
Nhưng với nghề an ninh thì bảo vệ sự bình yên cho 
khu đô thị như giữ cho sự an toàn của chính gia 
đình mình. Các anh em đều chia nhau lịch trực, 
để vừa đảm bảo công tác an ninh ở Ecopark, vừa 
tranh thủ về sum họp cùng gia đình”.

Anh hùng hóm hỉnh chia sẻ thêm, Ecopark vào 
mùa xuân rực rỡ với hàng ngàn loại hoa, vậy nên 
không cần phải đưa gia đình mình đi du xuân ở 
đâu xa, chỉ cần tới Ecopark là đã rất lý tưởng rồi. 
Nhờ có vậy, mà anh được lợi cả đôi đường, vừa làm 
tròn nhiệm vụ gia đình, vừa hoàn thành công tác. 

Đi dạo một vòng quanh những con đường tuyệt 
đẹp ở Ecopark, nhiều khách hàng đã “vui tính” 
nhận xét trên trang Facebook cá nhân của mình 
rằng sang Ecopark tự dưng lại thấy “xấu hổ”, vì 
nhân viên an ninh vui cười chào hỏi thân thiện 
quá, giống phong cách “ở Tây”, khiến bản thân tự 
nhiên thay tính đổi nết, dù ngày thường có ít nói 
thì sang Ecopark tự nhiên trở thành người thích 
chia sẻ, thích trò chuyện. Dường như những cán 
bộ an ninh đang góp phần lan tỏa virus hạnh phúc 
khắp khu đô thị giống như ai đó đã từng nói: “Trao 
đi nụ cười là trao đi niềm hạnh phúc”.

Tuy bình thường thân thiện gần gũi, song khi gặp 
các tình huống khẩn cấp, các anh lập tức thể 
hiện những kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn 
đề. Có những lần, các bé mải chơi quá, lạc mẹ. 
Bằng nghiệp vụ an ninh chuẩn xác, các anh đã 
nhanh chóng khoanh vùng và tìm thấy cháu bé 
chỉ trong vòng nửa tiếng. Ngắm những nụ cười 
cùng giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình 
như một động lực mạnh mẽ giúp các anh vững 
vàng chiến đấu. 

hàng tháng, các lớp tập huấn được tổ chức để cập 
nhật các bộ luật mới nhất, những thế võ tự vệ cần 

mái Nhà eCo
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Mỗi sớm mai thức dậy, bạn có thể thoả sức tận hưởng 
chuỗi dịch vụ tiện ích đẳng cấp và hiện đại chỉ cách tổ 

ấm của mình vài bước chân 
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Không biết tự bao giờ, mỗi hàng cây, góc phố 

ở Ecopark đã trở thành nguồn cảm hứng sáng 

tác của biết bao người yêu nhiếp ảnh. Tùy vào 

từng cảm nhận khác nhau mà hình ảnh của 

Eco lại mang một nét riêng biệt. Từng có cư dân 

Ecopark nói rằng: “Thông qua những bức ảnh, 

chúng tôi muốn dạy cho con cái mình tình yêu 

thành phố nhỏ, về tấm lòng mà những người 

Eco dành cho nhau. Eco, nơi ấy, phải thật sự 

dùng cả trái tim để cảm nhận, mới thấy được vì 

sao người ta trót yêu rồi, trót rung động rồi, thì 

không cách nào dứt áo ra đi”. Phóng viên Eco-

life xin gửi tới Quý độc giả những hình ảnh rất 

đỗi thân quen của Ecopark được thể hiện qua 

lăng kính của chính cộng đồng cư dân nơi đây. 

Góc nhỏ 
Ecopark 
TronG Trái 
Tim Tôi

Những hàng cây xanh xòa bóng mát, đưa bước chân em tới trường  
Beautiful green trees and children walking to school.  
ảnh/cường Nguyễn

TÁC giả/Bùi vũ

Nhịp sốNg Cư dâN / daily life
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Bí mật màu xanh nơi gác mái. 
 Green rooftops                     

 ảnh/thuyr Nguyen

vườn tùng chiều yên ả  
a peaceful afternoon in vuon tung                                             

ảnh/hoàng hà

Nhịp sốNg Cư dâN / daily life
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Ecopark 
in my hEarT 

Góc nhỏ Ecopark một ngày thu  
a corner of Ecopark in autumn 
ảnh/thuyr Nguyen

Nhịp sốNg Cư dâN / daily life



63

Lãng đãng một chiều sương bên biệt thự vườn tùng  
a foggy afternoon in vuon tung villa 

ảnh/cường Nguyễn

Những con người ngày đêm lặng thầm mang tới vẻ đẹp của Ecopark.  
people bring a peaceful beauty to Ecopark. 

 ảnh/cường Nguyễn

Nhịp sốNg Cư dâN / daily life
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rừng cọ lung linh bóng nước đêm rằm  
sparkling water on rung co one full moon night                                                                      
ảnh/Quang van Le

Nhịp sốNg Cư dâN / daily life
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Every single corner of Ecopark has become a 
spectacular form of inspiration for photogra-
phy lovers. One resident says: “Through our 
photographs, we want to teach our children to 
love this lovely small city and show the kind-
ness of each Eco citizen and their care for each 
other. You need to feel it in your heart to really 
know and understand why people fall in love so 
much with this place and why they then cannot 
step away.” This series of photographs taken by 
citizens of Ecopark attempting to convey this 
sense of belonging in the community.

Đường ven công viên Mùa Xuân ngập tràn sắc xanh                            
roads in the spring park are filled by green beauty     
ảnh thắng phan 

phố trong rừng 
streets of trees.                                                 
ảnh Quang van Le

Nhịp sốNg Cư dâN / daily life
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Ecoparktết 

haNs LaMBrEcht
Quốc tịch: Bỉ

NGhề NGhiệp: Cố VẤN hỗ TRợ NgâN SÁCh 
CủA Cơ QuAN PhÁT TRiểN Bỉ

Tôi đã sống ở Ecopark từ tháng 12 năm 2013. Đây 
là lần thứ hai tôi làm việc ở Việt Nam. Chúng tôi 
từng ở đây từ 2006 đến 2011 nhưng lúc đó chúng 
tôi vẫn sống ở nội đô thành phố. Lần này chúng tôi 
muốn sống ở một không gian xanh hơn, yên tĩnh 
và ít bon chen xô bồ hơn. Năm ngoái tôi ở Ecopark 
đúng dịp Tết Nguyên đán nhưng thật không may 
là tôi quá bận công việc nên không để ý lắm tới 
việc mọi người đã tổ chức ăn mừng thế nào. Tuy 
nhiên tôi nhớ rất rõ cuộc thi trang trí sảnh diễn ra 
giữa các tòa tháp căn hộ ở chung cư Rừng Cọ, thật 
sự rất hấp dẫn. 

Dịp Tết ở Việt Nam giống một sự kiện trọng đại 
của gia đình. Khác với Bỉ, đêm giao thừa chúng 
tôi thường tổ chức ăn uống linh đình và nhảy múa 
thâu đêm với bạn bè. Ban ngày, mọi người đi thăm 
họ hàng và trao cho nhau những lời chúc tụng. 
Trong dịp này, trẻ con sẽ đọc lá thư Mừng Năm 
Mới kể cho ông bà, cha mẹ nghe những dự định 
sắp tới của chúng. Tại Việt Nam, chúng tôi thường 
dành một phần kì nghỉ Tết ở nhà bố mẹ vợ. Chúng 
tôi thích một Ecopark yên bình – đó chính là ưu 
điểm vượt trội của khu đô thị này so với nội đô 
thành phố.

rEiNa kuroki
Quốc tịch: NhậT BảN

NGhề NGhiệp: giÁO ViêN PiANO

Chúng tôi vừa chuyển tới Ecopark hai tháng trước. 
Có khá nhiều lí do khiến chúng tôi chọn nơi đây 
là nơi an cư. Một lí do rất quan trọng là về mặt an 
ninh: Ecopark có đội ngũ an ninh đô thị làm việc 
24/7, điều đó khiến những người ngoại quốc như 
chúng tôi rất yên tâm.  Với tôi, yếu tố này thực sự 
rất quan trọng.

Ngoài ra, ở đây chúng tôi còn có thể tản bộ thư 
thái.Tôi có con nhỏ và nuôi cả cún nữa. Chúng 
cần có không gian chạy nhảy chơi đùa vừa an 
toàn vừa thoải mái nhưng hà Nội quá nguy hiểm 
vì giao thông thật kinh khủng. Tại Ecopark chúng 
tôi có thể tận hưởng việc đi dạo như ở các nước 
khác như Nhật, Đức. Ngoài ra tôi rất thích các 
công viên vì chúng hoàn toàn không có rác, thực 
sự rất xanh sạch đẹp (môi trường nơi đây rất 
tốt cho sức khỏe). Tại Nhật chúng tôi cũng đón 
năm mới vào ngày 1/1 dương lịch giống các nước 
phương Tây. Chúng tôi thường tới đền chùa và 
cầu nguyện, gặp gỡ người thân và ăn các món 
ăn truyền thống. Nhật hoàng sẽ tổ chức lễ cầu 
an cho người dân và hoà bình thế giới. hiện tại 
tôi thật sự rất tò mò và háo hức muốn biết lễ Tết 
Nguyên đán của người Việt ở Ecopark được tổ 
chức thế nào. hai vợ chồng tôi đang lên kế hoạch 
để tham gia cùng mọi người đó.

troNG tôi Là...

Nhịp sốNg Cư dâN / daily life
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Tết luôn là khoảng thời gian lắng đọng nhiều cảm xúc của những người con đất Việt 
và cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Hãy cùng 

Ecolife lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của một số cư dân nước ngoài đang sinh 
sống tại Ecopark về kỷ niệm đón Tết cổ truyền.

oLE Dross
Quốc tịch: ĐứC

NGhề NGhiệp: giÁM ĐốC PhÁT TRiểN KiNh 
DOANh - CÔNg Ty Du LịCh EXOTiC VOyAgES 

iMai hiroko
Quốc tịch: NhậT BảN

NGhề NGhiệp: Nội TRợ

Tôi đã sống ở Ecopark được gần một năm. Tôi coi vùng 
đất bình yên này thực sự là nhà mình nên quyết định 
sẽ sống lâu dài tại đây. Bản thân tôi cũng không phải 
người thích cuộc sống xô bồ thành thị. Tôi sinh ra và 
lớn lên tại một thị trấn nhỏ cách xa trung tâm thành 
phố khoảng 10km. Ecopark dường như gợi nhắc cho 
tôi về quê hương, nơi đây yên bình hơn hà Nội nhiều. 
Bầu không khí cũng trong lành hơn và chẳng có điều 
gì tuyệt vời hơn là mỗi sáng được thức dậy với khung 
cảnh thiên nhiên xanh mát xung quanh. hơn nữa, từ 
Ecopark về trung tâm thành phố chỉ mất có nửa tiếng 
nhờ hệ thống Ecobus vô cùng tiện lợi. 

Với tôi, Tết thực sự là một trải nghiệm không thể 
quên. Tôi đã có thêm nhiều hiểu biết về ngày lễ truyền 
thống của Việt Nam. Cơ hội tuyệt vời nhất mà bất cứ 
du khách nào cũng muốn trải qua là được đón Tết với 
gia đình người bản địa. Cũng giống năm ngoái, tôi sẽ 
đón Tết Nguyên đán tại quê bạn gái tôi – thành phố 
hải Phòng, thật đáng tiếc là tôi sẽ bỏ lỡ Tết ở Ecopark. 
Nhưng tôi vẫn rất háo hức chờ đón dịp lễ đặc biệt này. 
Chúc mừng năm mới tất cả các cư dân tại Ecopark!

Chúng tôi ở Ecopark được gần 2 năm rồi.  gia đình 
tôi chọn Ecopark vì chồng tôi là giảng viên đại học 
ở gần đây. hơn nữa, ba cháu nhà chúng tôi rất 
hiếu động nên chúng thích không gian xanh mát 
rộng rãi tại công viên. Cháu trai nhà tôi đã học 1 
năm ở trường mẫu giáo Ecokids. Bé còn được mặc 
áo dài truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết 
Nguyên đán năm ngoái. Tôi rất vui bởi đó là một 
trong những kỉ niệm khó quên nhất của chúng tôi 
ở khu đô thị xinh đẹp này. Chúng tôi mời bạn bè 
tới nhà để thưởng thức một món ăn Nhật truyền 
thống: mì udon sốt đậu ăn với củ cải, chanh và 
món Thirashizushi nữa. Đây cũng là một loại sushi 
nhưng hình thức hoàn toàn khác. Chúng tôi cùng 
nhau ăn uống và tổ chức một vài trò chơi vui nhộn.  
Chủ nhà của chúng tôi còn mời tới căn hộ của cô 
ấy trong ngày đầu năm. gia đình họ đãi chúng tôi 
rất nhiều món ăn Việt truyền thống dịp Tết. Sau đó 
chúng tôi đi thăm Văn Miếu Quốc Tử giám, trường 
đại học đầu tiên của Việt Nam. Thật sự đây là nét 
khác biệt về văn hóa bởi người Nhật chúng tôi không 
tổ chức Tết âm lịch. Chúng tôi chỉ có Tết dương lịch 
giống người Phương Tây. Năm nay, con gái tôi muốn 
được xem pháo hoa ở hồ Tây vào đêm giao thừa. hồ 
Tây khá gần đây nhưng rất lạnh và không an toàn 
vào ban đêm. Vì thế tôi đã đặt phòng tại một khách 
sạn đối diện. Chúng tôi sẽ mời bạn bè ăn món Nhật 
vào dịp Tết này.

TÁC giả/NGuyêN thảo
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a pLacE 
caLLED 
hoME

Tet is a special time for Vietnamese people as 

well as expats living and working in Vietnam. 

Here, some international residents living in 

Ecopark share their experiences of the Lunar 

New Year celebrations as well as New Year 

celebrations in their own countries.

haNs LaMBrEcht
NatioNaLity: BELgiuM

occupatioN: BuDgET SuPPORT ADViSOR AT 
ThE BELgiAN DEVELOPMENT AgENCy

i have lived in Ecopark since December 2013. This 
is the second time i have worked in Vietnam. We 
were here from 2006 until 2011 and at that time 
we lived in the city. This time we chose to live in 
a greener, quieter and less busy place. Last year 
i spent most of the Tet holiday at my home in 
Ecopark, but unfortunately i had to study which 
didn’t leave me much time for celebrations. 

i do remember the decoration competition 
between the different buildings of Rung Co which 
was pretty cool. The New year’s celebration is 
less of a family event in Belgium than it is in 
Vietnam. For us, New year’s Eve is usually spent 
eating, drinking and dancing with friends during 
the evening and night. During the day people will 
visit family to convey their best wishes for the 
year ahead. Traditionally, children will read their 
New year letter to their parents and godparents, 
showing their good intentions. in Vietnam, we 
usually spend part of the Lunar New year holiday 
with my family in law. 

rEiNa kuroki
NatioNaLity: JAPANESE

occupatioN: PiANO TEAChER

We moved to Ecopark one month ago. There are 
several reasons that we moved here. Firstly, for 
security - Ecopark has 24- hour guards to protect 
our homes. We feel secure here, particularly 
as we are foreigners in the city. This is a very 
important factor. We can also walk around 
comfortably. We have a dog and a small child. 
They need outdoor places to go around freely and 
safely, but we feel hanoi city is quite dangerous 
due to the traffic. here we can enjoy walking 
around like we have in previous countries we 
have spent time in, such as  Japan and germany. 
Also, there is no garbage here and i really love 
the clean parks, which have a good environment 
for our health. Japanese New year is January 1, 
the same as in Western countries. We go to the 
shrine and pray, spend time with family and eat 
traditional foods. The Emperor celebrates and 
prays for people and peace for the world. i’m 
very curious about how the Lunar New year at 
Ecopark will be. My husband is planning it for us 
and i’m sure i will enjoy it!

Nhịp sốNg Cư dâN / daily life
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NatioNaLity: gERMAN

occupatioN: BuSiNESS DEVELOPMENT 
MANAgER FOR ThE TRAVEL COMPANy 
EXOTiC VOyAgES

i already live in Ecopark for nearly one year. i 
wouldn't call it my second home but my home. 
i came to live in Vietnam, not only temporarily. 
i chose Ecopark because i'm not really a city 
person. in germany i grew up in a small town 
about 10 Kilometers away from a big city. 
Ecopark somehow reminds me of this, it's 
much quieter than in hanoi, the air is better 
and there's nothing better than looking out into 
the green when you wake up in the morning. 
With the convenient Ecobus, it's also only half 
an hour to the city. 

Tet celebration was an unforgettable experience 
for me indeed, although i was not at Ecopark. 
it was great for me to get an insight into a 
traditional Vietnamese Tet celebration. i think 
this is the best any foreigner can experience, to 
celebrate Tet with a family. Same as last year, 
i will return with my girlfriend to her home 
town, sadly i miss the celebration at Ecopark 
again. Still i'm already looking forward to this 
great occasion. happy New year to everyone in 
Ecopark!

NatioNaLity: JAPANESE

occupatioN: hOuSEWiFE

i’ve been living in Vietnam for four-five months 
now. i love the culture, food and the different 
way of living in comparison with my country. We 
started off living in central hanoi next to West 
Lake, but then we heard about Ecopark. A nice 
Vietnamese lady offered us the opportunity 
to work for her. When we arrived in Ecopark i 
was very taken with the fresh air, the beautiful 
scenery and the friendly atmosphere. it was 
a no brainer to move here. So we have been 
living in Ecopark for the past two-three months 
working as teachers at Active Learners centre 
in Ecopark. i’ve yet to experience a Lunar New 
year in Vietnam, so this will be my first and 
i’m pretty excited. My knowledge about Tet is 
limited. i only know that it’s a very important 
celebration in Vietnam. i’m eager to learn more 
and to experience it for myself. What i can tell 
you is something about how we celebrate New 
year in my country. People often come together 
at an event or at somebody’s house, have a few 
drinks and count down to the New year, giving 
each other our best wishes for the year to 
come. i don’t have plans yet for celebrating Tet 
but i’m going to embrace the Lunar New year 
with open arms. 

oLE Dross iMai hiroko
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Đều là những người vô cùng bận rộn với việc 
cơ quan, việc gia đình, nên ban đầu tôi đã 
nghĩ sẽ rất khó để gặp gỡ và phỏng vấn các 

thành viên trong Quỹ Nhân Ái (QNA). Vậy mà, lịch 
sinh hoạt của QNA vô cùng đều đặn, thường vào 
ngày cuối cùng của tuần thứ 3 trong tháng, các 
thành viên trong quỹ sẽ họp và bàn lịch từ thiện 
cho tháng tiếp theo. Tham gia vào một buổi sinh 
hoạt của QNA mới thấy sự sôi nổi của các thành 
viên. Dường như ai cũng nhiệt huyết san sẻ một 
phần may mắn của mình với những số phận kém 
may mắn hơn. “Trên Ba Vì có vùng Minh Quang 
còn nhiều người khó khăn lắm”, “ở Suối giàng thì 
sao mọi người nhỉ, hôm trước em có dịp đi công 
tác trên đó, thấy nhiều cháu nhỏ còn rất khổ”, 
“Cách cho hơn của cho, tôi nghĩ không nên chỉ 
tặng quần áo, mình nên tặng đồng bào cần câu 
như là đàn gà, đàn bò thì sẽ rất có ích”… Rất 
nhiều ý kiến đóng góp được các thành viên thảo 
luận để tìm ra những địa điểm và cách thức hợp 
lý nhất sao cho ý tốt của mình được chuyển tới 
đúng người.  

Được thành lập từ 7/2015, với 15 thành viên, chưa 
một tháng nào quỹ nhân ái không có hoạt động 
tình nguyện. Tháng 7/2015, quỹ nhân ái tặng 55 
bộ sách giáo khoa cho 55 cháu học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn. Tháng 8/2015, quỹ tặng 3.000 
cuốn vở, sách và đồ dùng học tập cho gần 300 học 
sinh vùng lũ xã hà Khánh, Quảng Ninh. Trong đợt 
này, quỹ cũng quyên góp và gửi đến bà con vùng 
lũ rất nhiều quần áo. Tháng 9/2015, quỹ mang 
niềm vui đến với 20 hộ gia đình học sinh nghèo xã 
Minh Quang huyện Ba Vì. Mỗi gia đình khó khăn 
đã nhận được quần áo, cùng 01 chiếc quạt, 01 
chiếc chăn bông, 10 kg gạo, 01 đàn gà giống và 
01 bao ngô để nuôi gà. Toàn bộ quà tặng được góp 
từ những tấm lòng hảo tâm nhân ái của cư dân 
Ecopark. Khi biết có một số các cháu học sinh 
phải đi bộ 7 – 8 km đến truờng, nhiều gia đình ở 
Ecopark đã gửi tặng cho các cháu những chiếc xe 
đạp, tuy cũ nhưng đã được thay mới săm lốp, bảo 
dưỡng để đảm bảo xe hoạt động tốt. 

Tháng 11 vừa qua, khi những cơn gió bấc đầu mùa 
ùa về cũng là lúc Quỹ nhân ái phát động chương 

trình “Mùa đông ấm” với mục đích mang áo ấm, 
chăn ấm đến với những em nhỏ vùng cao. Ngày 
28/11, những chiếc xe chở nặng yêu thương lại 
khởi hành từ Ecopark đến Suối giàng, một xã 
miền núi khó khăn nhất của huyện Văn Chấn, yên 
Bái. Nhờ sự ủng hộ của đông đảo cư dân, Quỹ 
nhân ái đã kết hợp với Đoàn Thanh niên Ngân 
hàng VPBank, nhóm Tủ sách cộng đồng tặng cho 
học sinh trường tiểu học và ThCS Suối giàng gần 
700 chiếc áo khoác, hơn 400 đôi dép cùng 35 chiếc 
chăn bông cho các phòng ở bán trú của trường. 
Cũng trong chuyến đi này, quỹ còn tặng thêm 20 
chiếc chăn bông cho 20 gia đình hộ nghèo nhất 
trong xã. Bên cạnh đó, quỹ đang giúp đỡ một em 
bé dị tật sứt môi hở hàm ếch được mổ miễn phí tại 
một bệnh viện lớn tại hà Nội. 

Để tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện 
nguyện, ngoài việc kêu gọi ủng hộ từ các mạnh 
thường quân, các thành viên trong Ban tổ chức 
quỹ còn có nhiều sáng kiến gây quỹ như đấu 
giá từ thiện, làm nem. hoạt động thu hút được 

NhữNG trái tiM rực 

NắNG của Quỹ sEN 

vàNG NhâN ái Ecopark
TÁC giả/Quách huyềN
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nhiều người tham gia nhất 
là làm nem cuối tuần phục 
vụ bà con cư dân Ecopark. 
Thương hiệu EcoNEM ra đời 
được cư dân đón nhận với 
tinh thần chung tay đóng 
góp cho hoạt động từ thiện. 
Toàn bộ lợi nhuận từ Nem 
đều đuợc góp vào Quỹ nhân 
ái để giúp đỡ những hoàn 
cảnh khó khăn. Đến nay, 
EcoNEM đã trở thành món 
ăn quen thuộc với nhiều 
gia đình mà đặc biệt chỉ có 
ở Ecopark. Không những 
EcoNEM được ủng hộ bởi ý 
nghĩa của nó, thương hiệu 
EcoNEM này đã mang lại 
cảm giác ngon đặc biệt 
bởi nguyên liệu được lựa 
chọn cẩn thận, bởi người 
làm nem vừa phục vụ cộng 
đồng vừa làm cho chính gia 
đình yêu thương của mình, 
bởi kinh nghiệm và tài năng 
nấu ăn của rất nhiều nguời 
phụ nữ đảm đang và tình 
nguyện ở Ecopark.

EcoNEM đã mang nhiều 
niềm vui đến cho những 
người đuợc giúp đỡ, mang 
lại sự gần gũi thân thiết cho 
những người làm nem nói 

riêng và cộng đồng cư dân Ecopark nói chung. hiếm 
có hoạt động nào mà ai cũng có thể tham gia như 
EcoNEM, từ khâu đi chợ mua đồ, hay đến góp công 
chuẩn bị rau củ, trộn nhân, gói nem. 

Điều đặc biệt ở những hoạt động của Quỹ nhân ái là 
không chỉ có người lớn mà luôn có sự tham gia của 
các em nhỏ. Các em tham gia từ việc ủng hộ sách, 
vở, quần áo cũ, tiền mừng tuổi, cho đến việc chuẩn bị 
đóng gói đồ và một số trực tiếp tham gia các chuyến 
đi. Em nhỏ nhất mới chưa tròn 3 tuổi đã cùng bố mẹ 
mang đồ đến tận nơi gửi tặng các bạn. hình ảnh các 
em nhỏ cùng sát cánh bên bố mẹ trong các chương 
trình thiện nguyện đã trở nên quen thuộc trong các 
chuyến đi của QNA. 

Cũng như những chuyến đi, các hoạt động EcoNEM 
không bao giờ vắng mặt các thành viên nhỏ tuổi. 
Chưa biết cuốn nem thì các con giúp mang nem đến 
cho các khách hàng. Đội Shipper nhí là cái tên thân 
mật mà cả Ecopark gọi các con. Những người đàn 
ông Ecopark cũng không muốn vắng mặt trong các 
buổi làm nem vui vẻ và đầm ấm này. Thật ý nghĩa 
khi thấy các gia đình có cả bố mẹ, con cái cùng đồng 
hành, cùng trải nghiệm và chia sẻ những cảm xúc 
về cuộc sống. 

Ban tổ chức Quỹ nhân ái đã xây dựng kế hoạch của 
năm 2016 với nhiều hoạt động hơn, mở rộng hơn, 
nhiều người tham gia hơn với mục tiêu mang lại 
nhiều niềm vui hơn tới những vùng đồng bào khó 
khăn, góp phần xây dựng một cộng đồng Ecopark 
ngày một vững mạnh. Dự kiến đầu năm 2016, 
chương trình “MùA ĐÔNg ẤM’ đợt 2 của QNA sẽ lại 
tiếp tục đến với các cháu học sinh nghèo xã Bình 
Thành, huyện Định hoá tỉnh Thái Nguyên, mở đầu 
cho các chương trình hỗ trợ đống bào khó khăn vùng 
miền núi nghèo.  

“Hạnh phúc là 

một điều kì diệu, 

ta chỉ nhận được 

khi đem trao nó 

cho người  khác”, 

đó dường như 

là tinh thần của 

các thành viên 

trong Quỹ nhân 

ái Ecopark thể 

hiện trong tất cả 

những hoạt động 

thiện nguyện. 
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vùng đất tây Nguyên đã từng là “nàng thơ”, là 
nguồn cảm hứng cho những sáng tác của ông. 
Nhưng giờ đây vùng đất ấy cũng chịu ít nhiều 

ảnh hưởng tất yếu mà sự phát triển mang lại. Liệu 
những người yêu nhạc của ông có nên lo lắng rằng khi 
tây Nguyên đổi khác, thì nhạc của Nguyễn cường cũng 
sẽ không còn như cũ?

Tây Nguyên quyến rũ tôi bởi những huyền thoại, những 
hàng thông xanh, những dòng sông dòng suối, bởi 
sức sống mãnh liệt trong từng thớ đất, hơi thở. Tôi đã 
theo Tây Nguyên cả thời trai trẻ, yêu Tây Nguyên bằng 
tình yêu tuyệt đỉnh, yêu tới mức “nắng quên chiều hè, 
sương quên lời thề, gió quên đường về”.  

Những lần gần đây khi về với Tây Nguyên, tôi cảm 
nhận rõ được sự đổi khác. Màu xanh giảm đi. Nhiều 
mảng bê tông hơn. Đời sống người dân khá lên, nhà 
cửa khang trang nhưng những chất Tây Nguyên đã 
dần mai một. Đến tiếng cồng chiêng khi xưa giờ cũng 
bị thương mại hóa khi đặt trong không gian của các 
khách sạn mà không phải giữa núi rừng bao la nữa.

Nhưng các sáng tác về Tây Nguyên đến với tôi giống 
như cụ đồ cho chữ. Thế hệ trẻ có thể thiệt thòi khi không 
còn được nhìn thấy một Tây Nguyên hoang sơ như xưa, 
nhưng sự ràng buộc giữa tôi và Tây Nguyên đã là định 
mệnh, và nó đã ở sẵn đó trong tim tôi. Chỉ cần đặt chân 
lên mảnh đất ấy, mọi cảm xúc và kí ức lại ùa về. 

hẳn ông phải cảm thấy may mắn khi có được niềm say 
mê bất tận ấy. ông có nghĩ những nhạc sĩ trẻ ngày nay 
ít có được sự say mê như vậy với một nơi chốn, một điều 
gì đó cụ thể, xuyên suốt, trong những sáng tác của họ?

Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó. Tôi nghĩ, mỗi 
người nghệ sĩ có một sự lựa chọn khác nhau. Miễn là 
âm nhạc của họ khi cất lên có thể khiến người nghe 
cảm thấy vui và yêu đời, thì họ đã thành công. 

Liệu như vậy có phải là suy nghĩ hơi dễ dãi?

(Cười) Tôi tôn trọng mọi người nghệ sĩ và lựa chọn 
của họ, và tôi không phán xét. Đương nhiên, một khi 
người nghệ sĩ muốn đi vào con đường chuyên nghiệp 
thì họ cần có lý tưởng và có thẩm mỹ nhất định. 

Trong âm nhạc, người ngoại đạo coi những nghệ sĩ 
sáng tác bài hát là nhạc sĩ, điều đó không sai, nhưng 
mới chỉ là định nghĩa cấp 1. Sâu hơn phải có giao 
hưởng, phải có sonat, nó bắt người sáng tác phải sá-
ng tạo. Lựa chọn của tôi, là khi làm nghệ thuật bạn 
phải thực sự say mê, đam mê ngút trời. Nghệ thuật 
thực sự không chấp nhận sự bình bình, ở giữa, vừa 
vừa. Có thời gian, tôi ngày nào cũng ôm đàn, dù bụng 
lúc nào cũng đói. Nhưng càng khổ thì mình càng 
đam mê hơn. Khi làm nghệ thuật, hay văn hóa, bạn 

NGuyễN 
cườNG / 

Dại GÌ Mà 
BuồN, Đời 
còN tươi 

XaNh LắM

Với văn học, người ta nói, văn 

là người. Với Nguyễn Cường, 

âm nhạc cũng chính là người. 

Âm nhạc của một kẻ sĩ Hà 

Thành nhưng lại trót đem lòng 

say mê vùng đất Tây Nguyên 

đại ngàn nắng gió, cũng như 

con người ông – tươi vui, say 

mê, đầy khát vọng và chẳng 

mảy may nhuốm chút bi lụy. 

Nguồn năng lượng lạc quan 

ấy đến từ đam mê hết mình với 

âm nhạc của ông, và đến cả từ 

tình yêu bất tận với màu xanh – 

điều mà ông nói rằng giúp con 

người ta sống dịu dàng và tử tế 

với nhau hơn…

TÁC giả/QuỳNh NGuyễN
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cần phải vươn tới chiều sâu nhất, dù năng lực có 
thể không tới, nhưng cái đích luôn phải là như vậy.

có phải nhờ những đam mê đó mà các sáng tác của 
ông hiếm khi nói về nỗi buồn mà luôn vui tươi, hào 
sảng, luôn là những thể hiện tuyệt đỉnh của khát 
vọng sống. Dù là tình yêu thì cũng phải yêu đến mức 
“trái tim anh muốn vỡ tan rồi”, hay thương thì cũng 
phải thương tới mức “thành cơn mưa núi, tạnh cơn 
mưa rừng”?   

Phàm là con người, ai cũng phải có lúc buồn. Với 
nhiều nghệ sĩ, nỗi buồn dường như được coi là 
yếu tố tiên quyết tạo nên những cảm xúc đặc biệt 
để cho ra đời những tác phẩm âm nhạc đong đầy 
cảm xúc. Nhưng điều này lại không đúng với tôi, 
hoặc ngược lại, tôi không đúng với nó. 

Khi buồn, tôi không sáng tác. Tôi quan niệm nỗi 
buồn là thứ cảm giác ngoài mình, là do mình quyết 
định mình có buồn hay không, có để nối buồn xâm 
chiếm suy nghĩ, cảm xúc của mình hay không. Nói 
như vậy không có nghĩa là tôi không biết buồn, hay 
hời hợt với nỗi buồn. Tôi kính trọng nỗi buồn, và tôi 
cũng coi đó là tài sản, là giá trị hun đúc nên tâm 
hồn. Chỉ có điều, tôi không xài nó. 

Bạn nói đúng, tôi luôn nuôi dưỡng trong mình ước 
mơ lớn lao về âm nhạc, nên tinh thần lạc quan 
lắm. âm nhạc của tôi chính là tôi, luôn ngập tràn 
tin yêu chứ không bi lụy.

Dại gì mà buồn, đời còn tươi xanh lắm! Tôi còn 
nhiều nơi muốn đi, nhiều việc muốn làm!

ông có thể chia sẻ thêm về những dự định của mình?

20 năm trước, tôi mong muốn lập được một điểm 
diễn thính phòng ở hà Nội, và tận gần đây mới 
thực hiện được mong muốn đó. Tôi và một vài 

người bạn cùng suy nghĩ đã thành lập được Câu 
lạc bộ âm nhạc thính phòng ở hà Nội vào năm 
2012, tới nay đã tổ chức được 26 chương trình biểu 
diễn, quy tụ những nghệ sỹ yêu nghề và muốn 
cháy hết mình với âm nhạc.

hiện tại, tôi đang thực hiện tác phẩm “Đà giang 
đại hợp xướng”, dài 4 chương. hi vọng sẽ hoàn 
thành được trong vòng 6 tháng tới. Về lâu dài, tôi 
muốn tập trung vào việc giao hưởng hóa các tác 
phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc như đàn đinh pa, 
đàn chiêm. Đây sẽ là công việc đòi hỏi  nhiều thời 
gian và công sức.

không gian sáng tác của những bài ca về tây Nguyên 
là chính mảnh đất tây Nguyên. vậy ông có không 
gian nào khác cho những dự định mới này không?

Tôi yêu Tây Nguyên một phần vì màu xanh của 
nó. Tôi đã cố gắng đưa những mảng xanh đó vào 
không gian sống của mình tại ngôi nhà ở hàng 
Bạc, dù nhà ở phố cổ không hẳn là to, rộng. Nhà 
tôi yên tĩnh và ngập màu xanh.

Về sau, tôi có thêm một căn hộ trong khu Ecopark. 
Tôi thấy đây là một nơi đáng sống khi hà Nội đang 
trở nên thiếu màu xanh và nhiều bê tông hơn. Tôi 
tìm thấy thứ mà tôi rất thích và cần ở đây, đó là cây 
xanh. Với tôi, bất cứ không gian xanh nào trong 
đô thị ngày càng ồn ào và bụi bặm đều là những 
thành tựu mang tính nhân văn. 

hơn nữa, tôi nghĩ, không gian xanh quyết định 
nhiều yếu tố trong văn hóa ứng xử. Khi được sống 
trong một môi trường như thế, người ta dịu dàng, 
tử tế với nhau hơn. Nghe được một câu cãi cọ hay 
to tiếng với nhau ở đây là điều quá khó. Thế nên 
mới nói, môi trường quyết định dân trí và cách ứng 
xử của con người với con người. 
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anh có đời sống khá đặc thù của một 
người-phố. Ở chung cư, làm việc tại 
cao ốc, còn điều gì chưa được hài lòng 

ở những độ cao? 

Đời sống hiện đại khiến con người ta phải 
độc lập. Tôi cũng vậy. Nhiều cặp vợ chồng 
trẻ mơ ước có nhà riêng, sống tách biệt 
giữa các thế hệ, anh em nhất giả kiến 
phận. Tôi không có quan niệm như vậy, 
hoặc do quan hệ gia đình lớn của chúng 
tôi quá tốt. Cho đến tận bây giờ - khi đã 
sống tách biệt – các con tôi vẫn nói rằng 

LoNG vũ 
Từ CửA Sổ NhìN RA

Mỗi bông hoa có một mùi thơm riêng. Mỗi bãi cỏ có một màu xanh riêng. Mỗi quả chín 

có một vị ngọt riêng. Mỗi con đường có một hàng cây chẳng hề giống nhau… Thật ra, 

bản chất của sự vật không hề thay đổi, chỉ có cách con người nhìn nhận là tách biệt. Thế 

- giới-từ-ngoài-vào và Thế-giới-từ-trong-ra đôi khi rất khác. Công chúng có thói quen 

quan sát Người-Nổi-Tiếng bằng cái nhìn của Thế-giới-bên-ngoài ; thế nhưng  những 

điều thú vị nhất là lại thuộc về cái nhìn từ bên trong, nơi chủ thể luôn phản ánh đúng sự 

chân thực của bản ngã sau những đủ đầy tích lũy trải nghiệm. Đô thị  của Long Vũ  với 

cái nhìn từ trong ra  là nơi không gian vẫn luôn luôn cần được nới rộng, và những hào 

nhoáng hiện đại không đủ để người ta ngừng suy nghĩ về một vườn rau xanh… 

thời kỳ thần tiên của cuộc đời chúng nó là khi ở cùng 
với ông bà ngoại, bác, dì và các em họ. Trước đây, tôi ở 
rể, vợ tôi có hai anh chị em nữa và tất cả đều ở chung. 
Chúng tôi cùng nhau chia sẻ đồ ăn, những câu chuyện 
hàng ngày, trẻ con các nhà tối tối như một bầy đàn hòa 
thuận quây quần ríu rít. Cuộc sống ở rể khiến tôi thấy 
mình như hoàng tử, vợ con, bố mẹ vợ rất quý và chiều 
mặc dù mình đi làm suốt ngày, không đóng góp được 
gì nhiều.  

Do đặc thù công việc, giáo dục mỗi nhà theo đuổi một 
hướng khác, cuối cùng chúng tôi đành chia tay quãng 
thời gian thần tiên ấy. Nhưng vẫn cố gắng duy trì ít nhất 
một tuần một ngày chủ nhật có thể trọn vẹn thoát ra 
khỏi áp lực công việc. Bố mẹ vợ tôi có nhà ở Ecopark, 
và đó trở thành ốc đảo xanh tươi mà chúng tôi vẫn tìm 
về để nghỉ ngơi và tận hưởng không khí gia đình. 

Người ta đánh giá và nhớ một Mc Long vũ dí dỏm, trí tuệ, 
cá tính mạnh mẽ… thế nhưng kể từ khi trưởng ban Biên 
tập truyền hình cáp Long vũ xuất hiện, thì hình như Mc 
Long vũ lâu nay náu mình? 

Đặc thù công việc và sở thích cá nhân là hai phạm trù 
khác hẳn nhau. Thật ra con người tôi không thật sự 
hướng ngoại, tôi rất ngại trở thành tâm điểm chú ý, đã 
gần mười năm nay, hầu như tôi không nhận lời trả lời 
phỏng vấn, không muốn xuất hiện trong các bài báo 

TÁC giả/QuỳNh hươNG
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của các đồng nghiệp. Trong cuộc chiến cá 
nhân của mỗi con người để tồn tại, từng cá 
thể có các vấn đề riêng, thực tế có rất nhiều 
người – trong đó có tôi – cảm nhận được 
trách nhiệm nặng nề của vai trò quản lý. 
gánh nặng cơm áo gạo tiền cho một hoặc 
nhiều tập thể rõ ràng là tác nhân giết chết 
sự sáng tạo về nghệ thuật. Nói gì thì nói 
nghề này cũng cần đến yếu tố nghệ thuật 
để tồn tại và phát triển… 

và áp lực ấy có khiến cuộc sống của anh căng 
thẳng hay nhàm chán?

Điều quan trọng nhất là sự tự cân bằng. 
Tôi học niềm vui sống từ những điều nhỏ 
nhỏ và gần gũi nhất, với những mục tiêu 
khó mà giản đơn hơn: một cây đàn guitar 
vừa để làm vật trang trí, vừa là để thư giãn 
đặt trong phòng làm việc, thi thoảng hát 
một vài bài, một buổi tennis và một buổi đá 
bóng mỗi tuần, một cốc café với vợ, xem 
chung một bộ phim hay chỉ đơn giản là long 
rong cùng nhau ăn một món ngon trên phố 
chiều chủ nhật. 

Các con tôi một đứa năm nay 11 tuổi, một 
đứa 15, nhưng suy nghĩ, hành xử độc lập 
như người lớn, không phiền bố mẹ. Đôi khi 
chính sự chín chắn của chúng làm tôi cảm 
thấy mình như một ông già thảnh thơi trong 
gia đình. Công việc làm tôi có quá ít thời 
gian để tận hưởng cuộc sống, nhưng bù lại, 

gia đình lại cho tôi những điểm trũng rất 
cần thiết để xua bớt đi những căng thẳng 
của đời sống hiện đại. 

thời  khắc giao hòa giữa năm mới và năm cũ là 
lúc người ta muốn dừng lại để ngẫm ngợi nhiều 
nhất, nhưng hình như cuộc sống của những 
người làm nghề truyền thông không cho thành 
viên của nó nhiều cơ hội để nghỉ chân?

Bạn đang nói ra một sự thật – Tương lai 
của tôi là ngày mai, ngày kia, tuần sau 
làm việc gì. Chứ không thể nghĩ được xa 
hay nhiều. Đã từ rất lâu rồi, tôi không 
còn nhớ mình đã thôi suy nghĩ về những 
điều xa rộng bay bổng từ lúc nào. Dường 
như đó không còn là quy luật dành riêng 
cho ngành truyền thông, mà đã là vấn đề 
chung của mọi cư dân đô thị. Những cuồn 
cuộn của nhịp sống, giao thông, công việc 
cứ thế cuốn đi, đôi khi thời gian thư giãn 
của tôi trong một ngày chỉ là vài phút vô 
tình nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc. 

và điều anh nhìn thấy ngoài cửa sổ trong 
những lúc ấy là? 

Chất lượng cuộc sống nội đô ở hà Nội nói 
riêng và các đô thị ở Việt Nam nói chung 
đang tồi đi chứ không phải là cải thiện hơn 
chút nào, đừng nhìn những hoành tráng 
ở các công trình mà đánh giá. Kiến trúc 
đồ sộ phát triển, nhưng thật ra cuộc sống 
trong nó, chất lượng trong nó không hề tốt 
lên. Không gian chật hẹp đi, môi trường 
sống, không khí, giao thông, thực phẩm…
những tác động tương hỗ khiến mình 
luôn luôn có suy nghĩ cần phải thoát ra. 
Cái nhìn của những con người ngồi trong 
các cao ốc luôn là hướng đến những điểm 
xanh một cách vô thức... Khi nền thực 
phẩm còn chưa đến mức báo động như 
hiện tại – rau là thứ tôi ăn rất nhiều, nhưng 
giờ cũng khá nhiều lúc phải đắn đo. Một 
cách thực dụng, tôi vẫn luôn nghĩ ước mơ 
thường trực của người thành phố bây giờ 
là một vườn rau sạch, nguyên liệu cho bữa 
ăn không phải lợn gợn về nguồn gốc hàng 
ngày, và là nơi thư giãn tuyệt vời. Cái thú vui 
chậm rãi trồng cây - với người thành phố 
là một sự xa xỉ. Và tỉ lệ nghĩ về cây xanh khi 
ngồi trên các cao ốc của tôi nhiều đến mức 
nhận ra con người dù ở bất cứ môi trường 
nào cũng phải học cách cân chỉnh những 
giá trị để cải tạo lại môi trường sống của 
chính mình… 
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vào những ngày ngoài trời trút mưa, trong 
lòng trút buồn, tôi lại vùi mình ở đâu đó trong 
một góc quán xanh nơi Phố Trúc, cầm bút và 

gạch đầu dòng những điều thường nhật xảy ra để 
thấy rằng cuộc sống của mình còn nhiều ân may.

gạch đầu dòng thứ nhất: Sáng thứ hai đầu tuần, đi 
làm trên con đường đầy khói bụi, xe tôi bị chết máy 
giữa đường. giữa dòng người di chuyển chật như 
nêm, không lấy một ai dừng lại hay nhường đường 
cho con bé kém may mắn đang khổ sở tìm cách 
len lỏi dắt xe vào vỉa hè. hậu quả là tới cơ quan 
muộn, buổi gặp mặt đối tác quan trọng bị dừng lại. 
Tâm trạng tưởng chừng như chìm xuống đáy như 
Titanic va vào tảng băng trôi, vì thấy trái tim nhiều 
người sao lạnh lùng quá. Nhưng đến cuối cùng, tối 
về, chỉ nhìn thấy tờ giấy dán ngay ngắn dưới hầm 
để xe Eco: “Bơm xe miễn phí, dùng xong vui lòng 
để vào chỗ cũ” cũng đủ thấy lòng ấm lại. 

gạch đầu dòng thứ hai: Tối hôm trước, tôi ngủ lại 
nhà bạn ở khu phổ cổ, vui sướng vì được ở gần bạn 
bè, chỉ cần một tin nhắn là cả lũ cùng hò hét ăn 
uống ngay lập tức. Vậy mà cả đêm tôi không ngủ 
được, vì tiếng ồn từ những quán bar và dòng người 
đang quá chén dưới phố khiến tôi mộng mị. Trằn 
trọc tới 6h sáng, tôi bắt chuyến xe Ecobus sớm 
nhất về với chiếc giường êm ấm bình yên. Nhờ vậy, 
tôi đã yêu hơn những buổi sáng quá đỗi yên tĩnh và 
tràn ngập nắng nơi ban công Rừng Cọ, nơi có tiếng 
cười thân thiện của hàng xóm bên nhà. Vậy mà 

Ít ra vẫn còn một nơi khiến tâm hồn nở 

hoa, một thế giới vẹn nguyên trong sáng 

và nhân hậu sâu xa, như viên ngọc khó 

tìm, dành cho mọi trẻ em và người lớn.

Để yêu ThươnG 
dẫn lối

TÁC giả/aN NhiêN
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trước đây tôi từng ngao ngán rằng tại sao ở đây lại 
kém sôi động đến vậy.

gạch đầu dòng thứ ba: Một lần đi công tác xa, tôi 
vô tình để quên điện thoại trên xe taxi. giá trị của 
chiếc điện thoại thật sự không quá quan trọng, 
song những tài liệu và số liên lạc của bạn bè, đối 
tác thì vô giá. Tôi chờ đợi vô vọng tổng đài taxi báo 
tìm được điện thoại của mình. Tâm trạng uể oải tụt 
dốc không phanh. Lướt Facebook cập nhật trạng 
thái, nhận được tin hàng xóm vừa được bác tài xe 
Ecobus trả lại ipad để quên, rồi tin một bác hàng 
xóm chưa từng gặp mặt đăng tin tìm chủ nhân 
của chiếc chìa khóa căn hộ đánh rơi ở bến xe bus. 
Nhìn kĩ số căn, tôi nhận ra đó là chiếc chìa khóa 
của mình. Làm rơi hai thứ ở hai thành phố khác 
nhau, mà cách nhận về thật khác. 

gạch đầu dòng thứ tư: Ngày bé, tôi lớn lên trong 
khu phố nhỏ giữa thủ đô. hình ảnh của đám trẻ 
hò nhau chơi bắn bi, nhảy dây, hái lá cây làm huy 

chương hay cùng nhau tập xe trong khoảng sân 
đầy nắng in dấu rất đậm nét trong kí ức tôi. Những 
buổi sáng, bố mẹ tôi tranh thủ đi buôn ở chợ đầu 
mối, vội vàng gửi chìa khóa ở nhà hàng xóm để 
buổi trưa tôi đi học về có chìa khóa vào nhà. Bác 
tổ trưởng còn được mệnh danh là người mở khóa 
vì có những ngày hè bác cầm chìa của cả khu để 
trông cho các nhà đi nghỉ mát. Qua vài lần chuyển 
nhà, kí ức trong trẻo ngày bé tưởng chừng không 
thể tìm lại. Cho tới khi tôi trở thành cư dân Eco. 
Câu chuyện gửi chìa khóa, ăn tập thể, vui chơi tập 
thể, đi học tập thể... lại trở thành một phần trong 
cuộc sống hàng ngày.

Sau những gạch đầu dòng về cuộc sống quanh 
mình, tôi chợt thấy lòng trong veo bởi ít ra vẫn còn 
một nơi khiến tâm hồn nở hoa, một thế giới vẹn 
nguyên trong sáng và nhân hậu sâu xa, như viên 
ngọc khó tìm, dành cho mọi trẻ em và người lớn 
tại thành phố xanh Ecopark này. 
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Ecopark
cho hôM Nay và cho NGày Mai…

Không hiểu sao, khi nhận lời chia sẻ những cảm nhận của mình về 

Ecopark điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới lại là lá thư của ông chủ Facebook - 

Mark Zuckerberg viết gửi con gái đầu lòng vừa chào đời…

TÁC giả/NGuyễN toaN
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cùng cam kết hiến tặng 99% tài sản của 
mình (tương đương 45 tỉ đô la) để làm từ 
thiện, Mark đã viết cho con gái rằng: “Con 

đã cho chúng ta lý do để suy nghĩ về thế giới mà 
chúng ta muốn con được lớn lên trong đó. giống 
như tất cả các bậc cha mẹ, chúng ta muốn con 
được lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn thế 
giới của chúng ta hôm nay…”

Quả là như vậy, mong muốn của Mark cũng chính 
là suy nghĩ của tất thảy các bậc sinh thành. Đơn 
cử như chuyện mà chúng ta sắp bàn tới, đó là lựa 
chọn một không gian sống cho tổ ấm của mình. 
Chắc chắn, khi nghĩ tới điều này, người mà chúng 
ta nghĩ đầu tiên thường là những đứa con. Ai cũng 
muốn nơi ở mà mình lựa chọn phải là một không 
gian sống tốt cho thế hệ tương lai. Nơi bọn trẻ 
được lớn lên trong sự gần gụi với thiên nhiên; 
được sống trong môi trường tốt cho sức khỏe và 
giáo dục; nơi tâm hồn trẻ thơ được nuôi dưỡng 
trong sự lương thiện và nhân văn cùng rất nhiều 
thứ nữa…

Cái “duyên” của tôi với Ecopark cũng bắt đầu như 
thế, bắt đầu từ câu hỏi của cậu con trai 5 tuổi: “Bố 
ơi! Con thích ở đây” khi tôi dẫn cháu sang picnic. 
Nỗi băn khoăn về quãng đường đến nơi làm việc 
bỗng trở nên ngắn lại khi tôi nhìn vào ánh mắt lấp 
lánh hạnh phúc của con.

Là người nghiên cứu ít nhiều về nhân học đô thị, 
tôi thích cái cách mà chủ đầu tư tạo lập Ecopark. 
Đó là lấy cư dân, lấy con người làm trung tâm, làm 
thước đo và khởi điểm cho mọi tính toán. Trong 
thời đại ngày nay, lựa chọn một ngôi nhà, một nơi 
ở, đó không chỉ là nơi tránh mưa nắng mà phải là 
không gian hướng cho con người sống tự nhiên, 
sống lành mạnh trong gia đình và hòa đồng với 
cộng đồng, với đất trời, cỏ cây. Để có những không 
gian sống như thế, người làm đô thị phải nâng niu, 
ôm ấp vào lòng vốn liếng của quá khứ, của thiên 
nhiên và văn hóa từ đó dung hoà, sống trong, sống 
cùng điều ấy. Ecopark, “lãng mạn trong sự thực 
dụng”, bên cạnh một hạ tầng hoàn hảo, thiết kế 
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đô thị thông minh đã rất biết vận dụng và nâng 
niu những “giá trị mềm” này để nơi đây trở thành 
không gian sống đậm tính nhân văn, nơi ta tìm về 
với thiên nhiên, với tình làng nghĩa xóm để được 
lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn, để biết yêu thương 
và trân trọng cuộc sống mỗi ngày…

Tôi sinh ra ở làng và hay đùa rằng “trong máu tôi 
có phù sa của sông hồng, sông Luộc…” nên dù 
phải mưu sinh giữa phố thị ồn ào, tôi vẫn muốn 
tìm cho tổ ấm của mình, cho các con tôi một 
không gian sống vừa vẫn đủ tiện ích, tiện nghi 
nhưng vẫn mang hồn vía làng quê. Và tôi tìm thấy 
điều này ở Ecopark.

Tôi yêu những buổi sớm tĩnh tại uống trà, lặng 
ngắm trời xanh qua kẽ lá hay được hít thở cái 
thanh khiết có vị ngai ngái của khí trời khuya lắng 
đọng… khi nghe tiếng con trẻ vui đùa, ríu ran 
chân bước đến trường, dường như tôi thấy mình 
có thêm năng lượng sống. Và ở đây, tôi đã nhận 
ra, đẳng cấp luôn hướng về sự giản dị. hành trình 
đi đến một cuộc sống tiện nghi hiện đại cũng là 
hành trình trở về với thiên nhiên và tìm đến cảm 
giác thanh bình.

Tôi cũng yêu cái “văn hóa duy tình” mà cộng đồng 
Ecopark đã tạo lập nên. Đó là một văn hoá cộng 
động đầm ấm và lịch lãm. Không chỉ dành ra 
những không gian cộng đồng lớn, đa dạng, mang 
tính cầu nối để hướng những người dân sống trong 
môi trường đó có cơ hội gặp gỡ trao đổi với nhau 
mà Ecopark còn tạo dựng được hàng loạt những 
sinh hoạt cộng đồng dành riêng cho cư dân để kết 
nối mọi người lại với nhau, thân thiện, hòa đồng 
hơn, cho tình nghĩa xóm giềng ngày thêm đầm ấm. 
Bằng hàng loạt các hoạt động trải từ mùa xuân, 
qua hạ sang đến thu, đông, cộng đồng cư dân nơi 
đây đã thể hiện một phong cách sống văn minh, 
lịch lãm và chan chan hòa tình thân. Chắc hẳn 
những cư dân của “phố trong rừng”, từ người lớn 
đến trẻ em đều khó có thể quên những chương 
trình vận động từ thiện, những hội chợ quê đậm 
chất dân gian, những ngày hội thể thao, những trại 
hè sôi động và những đêm liền chị liền anh lung 
linh sắc nến... Qua những hoạt động ấy, mọi người 
như xích lại gần nhau hơn, mở lòng với nhau hơn, 
hiểu và tôn trọng nhau hơn. Đây chính là cái cách 
để nâng cái giá trị vật thể là phố phường, đô thị 
thành cái giá trị phi vật thể là tâm tưởng gắn bó, 
yêu thương và tự hào về “nơi đất ở”…

Có thể nói, Ecopark đã và đang tạo được sức hấp 
dẫn của riêng mình qua những trải nghiệm thực 
tế của cư dân. hầu hết những cư dân đã về ở tại 
đây đều đánh giá cao môi trường sống và hài lòng 

tảN văN



85

với những dịch vụ mà chủ đầu tư cung cấp. Chọn 
mua căn hộ có môi trường cộng đồng tương quan 
về trình độ văn hóa, thu nhập, lối sống… đang là 
xu hướng mới của người tiêu dùng. Và bằng việc 
không quan tâm nhiều đến cái mác năm sao hay 
những cái nhất này nhất nọ mà quan tâm đến 
những nhu cầu thiết yếu của số đông cư dân; quan 
tâm đến việc làm thế nào kiến tạo một cộng đồng 
cư dân văn minh, đẳng cấp, đem đến môi trường 
sống thực sự hạnh phúc và vẹn tròn, Ecopark đang 
tạo được một tài sản quý, đó là niềm tin yêu.

Câu chuyện về kiến trúc xanh, về đô thị bền vững, 
đô thị hạnh phúc lâu nay được người ta bàn nhiều. 
Nhưng mọi mô hình lý thuyết cho tương lai vẫn 
đang là mong ước. Chỉ có người dân đến sống thử 

và muốn sống mãi mới là tiêu chí tổng hợp của sự 
bằng lòng dành cho đô thị đáng sống mà thôi. Với 
Ecopark, tôi tin, khi nhà đầu tư biết nói về cái cảm 
giác “lạnh sống lưng” khi đi qua những khu đô thị 
hoang tàn và biết nói về sự thành công bằng lượng 
ánh đèn sáng bên cửa sổ… thì họ cũng đã tìm ra 
“từ khóa” cho sự phát triển của mình.

Một mùa xuân mới lại về. Và “phố trong rừng” 
Ecopark lại chuẩn bị đón thêm “niềm vui của 
những người dọn đến ngôi nhà mới”. Còn rất 
nhiều việc mà chủ đầu tư và cộng đồng Ecopark 
phải chung tay, nỗ lực để nơi này thực sự trở thành 
“Thành phố xanh tươi – Cuộc đời trọn vẹn”, nhưng 
tôi tin người Ecopark sẽ làm được như tin vào mùa 
xuân đang về. 

tảN văN
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phóng viên Ecolife đã có buổi gặp mặt anh 
Nguyễn Trọng Liên, đầu bếp chính của 
nhà hàng Alfresco, một trong những nhà 

hàng nổi tiếng nhất về các món Ý hiện nay để 
mang tới cho bạn đọc công thức chế biến món 
ăn thơm ngậy này. 

“Có thể nói, điểm đặc biệt nhất của Pizza chính 
là lớp nhân phủ phía trên bánh. Chúng ta có 
thể cho bất cứ thứ gì lên mặt bánh để tạo thành 
những chiếc Pizza có hương vị khác nhau. Bạn 
thích nhân Pizza gà xé, người lại thích nhân Pizza 
hải sản hay Pizza rau củ, thịt bò, trứng… Mỗi 
chiếc Pizza handmade sẽ mang những màu sắc 
cá nhân khác nhau, chứa đựng tình cảm và sự 
quan tâm của người làm bánh với những người 
mình yêu thương”, anh Liên chia sẻ. 

Vị phô mai thơm ngậy quyện cùng vị thanh mát của dứa, xen chút nồng của hành 

tây, cay nhẹ của ớt chuông trong vị ngọt bùi của thịt nguội và xúc xích sẽ tạo nên 

chiếc Pizza Santa Fe Beef and Cheese thơm nức, lạ miệng giữa những món ăn 

truyền thống đã rất quen thuộc trong ngày Tết.

Đổi M
óN NGày tết với

TÁC giả/thùy chi
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NhữNg NguyêN Liệu Để LàM BÁNh PizzA SANTA FE 
BEEFE AND ChEESE gồM Có:

– Phô mai 300g thái sợi

– Thịt bò xay 150g 

– Xúc xích tiêu 2 cái thái tròn mỏng

– Đế bánh pizza nhỏ

– Thịt nguội 2 miếng thái hạt lựu

– Sốt cà chua

– Dứa ¼ quả thái hạt lựu

– hành tây ½ củ thái hạt lựu

– ớt chuông 1 quả thái hạt lựu

– gia vị: muối, đường, dầu ăn, lá orgena khô, hạt nêm.

Tùy thuộc vào mức độ khéo léo và kĩ thuật mà các bạn 
lựa chọn tự làm đế bánh Pizza hay mua đế bánh bán 
sẵn. Đế bánh ngoài hình tròn, chúng ta còn có thể tự 
biến tấu thành hình vuông, chữ nhật, hoặc hình trái tim 
tùy vào sở thích của mình. hiện nay có rất nhiều nơi bán 
đế bánh với nhiều hình dáng độc đáo. Vừa pha trộn bột, 
nhào nắn, tung hứng, tạo hình cho đế bánh mà chẳng 
cần đến khuôn, anh Liên vừa hướng dẫn cách thức làm 
nhân bánh.

Thịt bò đảo qua trên bếp nêm gia vị vừa phải. Khi thịt bò 
chín tới rắc thêm hạt tiêu cho dậy vị. Sau đó đặt đế bánh 
lên khay nướng, thoa đều xốt cà chua lên bề mặt bánh, 
rải đều hành tây, thịt bò, dứa, xúc xích. Sau cùng là rắc 
phô mai lên trên. Với vai trò làm cầu nối giữa phần bánh 
và nhân, phô mai giữ vai trò không nhỏ trong việc tạo nên 
hương vị Pizza. Lựa chọn số một để làm Pizza đậm chất 
Ý là phô mai Mozzarella. Dưới sức nóng của lò nướng ở 
nhiệt độ 220 độ C, Mozzarella có độ ẩm cao, dễ tan chảy 
sẽ hòa quyện vào các thành phần khác tạo thành một 
chiếc bánh Pizza có lớp đế vàng mịn, béo ngậy, trên cùng 
mặt bánh rắc một ít lá thơm thì còn tuyệt bằng. Một lưu ý 
là không nên rải nhân bánh ra ngoài rìa của bánh vì sẽ dễ 
bị rơi ra ngoài. Khi ăn, chúng ta sẽ cầm vào phần áo bánh 
chứ không bị chạm dính vào nhân. 

Như vậy, chỉ sau 10 phút chuẩn bị nhân bánh, 20 phút 
nướng bánh, một chiếc Pizza Santa Fe Beef and Cheese 
thơm ngậy, hoàn hảo do chính tay bạn làm đã hoàn 
thành. Không cần quá cầu kì và phức tạp, một bữa ăn 
ngày Tết tràn ngập yêu thương chắc chắn sẽ mang tới 
nhiều niềm vui sum họp cho cả gia đình. Có lẽ bởi vậy mà 
anh Liên nói rằng thưởng thức Pizza giống như đang tận 
hưởng cuộc sống vậy, chua, cay, mặn, ngọt, vị nào cũng 
có cả. Tách riêng ra tưởng chừng không liên quan và rất 
khó ăn. Song khi kết hợp lại, cùng sự gắn kết dẻo dai thì 
tạo thành một vị tuyệt vời, “gây nghiện” cho mỗi ai đang 
thưởng thức nó.  

ẩm thựC / food
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aromatic and flavourful cheese blended 
with the refreshing taste of pineapples, 
sweet onions together with the slightly 

spicy taste of peppers, and the sweetness of ham 
and sausage create the exotic pizza Santa Fe, 
which is finding a home among the more familiar 
traditional dishes served during the Tet holiday.

"As one would expect, the most special feature 
of a pizza is its toppings,” explains Lien. “Almost 
anything can be added on the top layer to form 
different flavours for a pizza. Shredded chicken, 
seafood, vegetables, beef and even egg in 
various combinations make great toppings. 
Each handmade pizza contains different colours, 
textures and tastes, created with the utmost 
attention and passion by the chef.”

ingredients for a Pizza Santa Fe beef and cheese:

- 300g julienne cheese

- 150g ground beef

- 2 peppered sausages, cut into patties a small 
pizza dough

- 2 slices of ham, diced 

- tomato sauce

- ¼ pineapple, diced

- ½ onion, diced

- 1 pepper, diced

- mixed spices

- Salt, pepper, sugar, cooking oil, dried or fresh 
oregano leaves,

Depending on your level of skill and experience, 
you can choose whether to make the dough 
yourself or buy the ready made version. As well 
as the conventional method of shaping the dough 
into a circle, it can be twisted in various ways to 
create square, rectangular, or even heart-shaped 
bases, suiting your own preference. 

There are many places selling pizza dough with 
various unique shapes. To create the topping, 

Nguyen Trong Lien, head chef of Alfresco restaurant, one of Hanoi’s best known 

Italian restaurants, gives his recipe for Pizza Santa Fe.

h
om

EmadE pizza Lien explains that first, the ground beef must be 
sauteed with spices, stirring it from time to time 
on the stove. When the beef is cooked, add a liberal 
dash of pepper to taste. Next, place the dough on 
the baking tray, rub tomato sauce evenly over the 
surface and scatter the onion, beef, pineapple and 
sausage on top. Finally, sprinkle on cheese to cover 
the whole pizza. 

The type of cheese used should be given some 
thought, as it plays a significant role in creating 
the overall flavour for the pizza. The number one 
option for a true taste of italy is mozzarella. 

under a heat of 2200°C in the oven, the moist 
character of mozzarella will enable the cheese to 
melt and blend with the other ingredients to form a 
pizza oozing with taste.  

A sprinkling of fresh herbs such as oregano or 
basil on top add the finishing touch. Note that the 
toppings should not be spread right to the edge of 
the crust as they will naturally spread out a little 
when cooked and a soft, slightly golden crust 
should remain. Eaten by hand, the plain crust 
provides a place to hold the pizza slice.

Thus, after only ten minutes of preparing the 
toppings and 20 minutes of baking, an aromatic, 
perfectly formed homemade Santa Fe style beef and 
cheese pizza will be ready to be savoured. 

Neither too fussy nor too complicated, the pizza 
can be enjoyed by all the family at a Tet holiday 
reunion. 

ẩm thựC / food
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NhậN Giải thưỞNG “NGâN hàNG tốt Nhất việt NaM về 

Dịch vụ Bất ĐộNG sảN” của tạp chí

tiếp theo giải thưởng “Ngân hàng tốt 
nhất Việt Nam” được trao vào trung 
tuần tháng 7/2015, mới đây tạp chí 

Euromoney tiếp tục trao tặng giải thưởng 
“Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về dịch vụ 
bất động sản” (Best Bank for Real Estate 
Services Overall Viet Nam) và “Ngân hàng 
tốt nhất Việt Nam về các dịch vụ tài chính 
cho vay bất động sản” (Best Bank for Real 
Estate Loan Finance Services, Overall Viet 
Nam) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank).  

Các giải thưởng thuộc gói giải thưởng Bất động 
sản năm 2015 được tạp chí Euromoney công 
bố trên cơ sở quá trình khảo sát thực hiện từ 
24/03 đến 01/06/2015 dựa trên xếp hạng do 
các công ty tư vấn bất động sản, chủ đầu tư, 
giám đốc đầu tư, các ngân hàng và các khách 
hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động 
sản tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn 
thế giới đánh giá với 1.754 ý kiến bình chọn. 

Vượt lên trên nhiều doanh nghiệp trong 
nước và nước ngoài hoạt động tại thị trường 
Việt Nam với số điểm bình chọn cao nhất , 
Vietcombank đã giành các giải thưởng “Ngân 
hàng tốt nhất Việt Nam” về dịch vụ bất động 

sản và  các dịch vụ tài chính cho vay bất động 
sản của Tạp chí Euromoney.  

Với việc liên tiếp giành được các giải thưởng 
lớn của Tạp chí Euromoney, Vietcombank 
tiếp tục khẳng định hiệu quả kinh doanh vượt 
trội và vị thế dẫn đầu thị trường, đồng thời 
cho thấy sự ổn định và bền vững trong hoạt 
động khi luôn duy trì vị trí cao nhất thị trường 
nội địa trên các bảng xếp hạng quan trọng 
thời gian qua như: “Top 2.000 công ty đại 
chúng lớn và quyền lực nhất thế giới” (Tạp chí 
Forbes bình chọn); “Top 500 ngân hàng hàng 
đầu thế giới” 2 năm liên tiếp (2013 - 2014) 
do Tạp chí The Banker đánh giá; “Top 500 
thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất thế 
giới” theo xếp hạng của hãng tư vấn định giá 
thương hiệu Brand Finance; “Top 100 công ty 
đáng quan tâm nhất tại khu vực Asean” theo 
bình chọn của Tạp chí Nikkei Asian Review…. 
Mục tiêu của Vietcombank đến năm 2020 là 
trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 
300 định chế tài chính lớn nhất thế giới và 
được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất.

Tạp chí Euromoney (trực thuộc Euromoney 
institutional investor PLC) là tạp chí kinh tế 
có uy tín trong lĩnh vực tài chính và thị trường 
vốn quốc tế, được đánh giá là tiếng nói của 
các thị trường vốn quốc tế trong gần nửa thế 
kỷ qua với việc cung cấp thông tin nổi bật về 
các thị trường trái phiếu, vốn và ngoại hối 
toàn cầu. Các ấn phẩm của Euromoney được 
xuất bản và phát hành trên toàn thế giới với 
số lượng trên 25 nghìn bản mỗi tháng, thu 
hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư và 
các nhà quản trị ngân hàng danh tiếng khắp 
các châu lục. 

MiNh yếN - vcB NEWs

các giải thưởng về lĩnh vực bất động sản do tạp chí Euromoney 
trao tặng vietcombank

EuroMoNEy

viEtcoMBaNk
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