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tiến độ Dự án
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C

hớm hạ. Đất trời chuyển mình với ánh nắng sớm mai
óng ả hơn, không gian tinh khiết hơn và cảm nhận rõ
rệt về thời gian dịch chuyển qua từng tán lá. Khoảnh
khắc giao mùa, có thể nói là những thời khắc đẹp
nhất của đất trời, đặc biệt ở Ecopark. Cỏ cây hoa lá
như bừng lên sức sống, khoe vẻ đẹp rạng ngời nhất,
cùng những hương thơm quyến rũ nhất.

Cùng với những tín hiệu của một mùa hè sôi động, cuộc sống ở khu đô
thị Xanh đã trở nên hối hả và thật tươi vui. Cảm nhận đầu tiên là Phố
Trúc đã thực sự tấp nập không chỉ mỗi dịp cuối tuần, ngày nghỉ, ngày
lễ tết. Các lễ hội văn hóa, hoạt động sinh hoạt cộng đồng, tham quan
dã ngoại của cư dân và khách du lịch diễn ra trên mọi nẻo đường Ecopark đã “thổi hồn” sự sống vào từng con phố nhỏ, từng lối dạo bộ của
khu đô thị. Những gương mặt rạng rỡ của con trẻ khi thỏa sức nô đùa,
niềm vui và dáng vẻ thanh thản của người già với cuộc sống thanh
bình, sự hài lòng của những cư dân trẻ khi tận hưởng cuộc sống tiện
nghi, đẳng cấp, sự ngỡ ngàng của du khách lần đầu tiên đặt chân tới
Ecopark... tất cả tạo nên một bức tranh cuộc sống rực rỡ sắc màu.
Sẽ còn thật nhiều hoạt động thú vị, nhiều kế hoạch hấp dẫn cho một
mùa hè sôi động ở Ecopark. Hãy cùng chào đón và tận hưởng từng
khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống nơi đây.

Người chịu trách nhiệm xuất bản: Vũ Mai Phong
Bản tin Ecopark
Giấy phép xuất bản số: 21/GP-XBBT
ĐT: 04. 38746314
Fax: 04. 38746316
Nội dung: Nguyễn Thùy Dương
Thiết kế: Vũ Tiến Hoàng, Nguyễn Phương Nam
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

Tiến độ dự án

Khu Căn hộ
Các tháp A, B, C:

Tiến độ xây dựng: Khối lượng xây tường trong đạt 80%. Công
tác trát ngoài đạt 90%. Công tác trát trong đang tiến hành
cùng việc thi công cơ điện cho căn hộ. Dự kiến bắt đầu bàn
giao từ 6/2013
Công tác cơ điện:
Các công tác cơ điện được tiến hành triển khai song song với
tiến độ của nhà thầu xây dựng. Hệ thống thang máy đang
được triển khai lắp đặt.
Các trục chính của hệ thống cấp nước, cứu hỏa, gas, điện nhẹ
đang được đẩy nhanh triển khai.
Phần mặt ngoài các tháp (sơn, cửa sổ, cảnh quan) đạt 50%.
Các gói thầu hoàn thiện khác (cửa gỗ, sàn gỗ, sơn bả, chống
thấm) đang được triển khai song song với kế hoạch bàn giao.

các tháp D, E:

Hoàn thành toàn bộ các hạng mục căn hộ phục vụ công tác
bàn giao nhà. Các công trình tiện ích, cây xanh, cảnh quan
đang được khẩn trương hoàn thiện đạt yêu cầu thẩm mỹ cao.

Clubhouse Rừng Cọ:

Các hạng mục nhà điều hành, phòng Gym, bể bơi đã cơ bản
hoàn thành. Dự kiến trong tháng 5/2013 chính thức đi vào
vận hành.
Tiến độ bàn giao
Tiếp tục công tác bàn giao căn hộ theo đúng cam kết với
khách hàng.
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Khu nhà phố thương mại

D

ãy B, C, D là mô hình kinh
doanh phục vụ nhu cầu
thiết yếu cho đời sống cư dân
như ẩm thực, café, các cửa
hàng thực phẩm, văn phòng
phẩm, thời trang.
Đặc biệt là cụm các nhà sàn
đầu phố Trúc dãy B,C,D đã
hoàn thành 100% sẵn sàng
phục vụ nhu cầu ẩm thực, dã
ngoại, du lịch của cư dân khu
đô thị cũng như du khách
trong và ngoài nước.
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Tiến độ dự án

Khu biệt thự

Clubhouse Vườn Tùng:
Khu công viên giải trí của toàn bộ cư dân Vườn Tùng
với diện tích lên tới 1ha, bao gồm: 2 bể bơi (bể bơi
dành cho người lớn và bể bơi dành cho trẻ em); 2
sân tennis, 2 sân cầu lông; phòng tập Gym; khu tổ
chức sự kiện ngoài trời, sauna, khu nghỉ chân, công
viên cây xanh đã hoàn thiện toàn bộ và đi vào vận
hành với chất lượng dịch vụ đẳng cấp.
Clubhouse Vườn Mai:
Cơ bản hoàn thành tất cả các hạng mục như nhà
điều hành, phòng Gym, sân tennis, cảnh quan, để
sẵn sàng hoạt động phục vụ cư dân trong tháng
6/2013.
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Siêu thị mini GreenMart, Cửa hàng bánh ngọt La Salle Du
Soleil, Ciao Café, Nhà Xinh, và Văn phòng đại diện của nội
thất Made in Italy tại dãy C và D Phố Trúc là những lựa chọn
mới về mua sắm và giải trí cho cư dân.

DỊCH VỤ
TIỆN ÍCH

Khu vui chơi trẻ em Kolorado trong nhà và ngoài trời với
tổng diện tích toàn khu vực 2.05 ha đã hoàn thiện toàn bộ
phần thô và khung khu vui chơi trong nhà, dự kiến giữa
tháng 5/2013 hoàn thiện phần lắp đặt thiết bị và 1/6/2013 sẽ
khai trương và chính thức đi vào hoạt động.
Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark: Sân thể thao ngoài trời
đã hoàn thành 100%. Block A,B,C,D đã xong toàn bộ phần
thô, đang tiến hành công tác hoàn thiện bên trong. Đang
hoàn thiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài
trời, cảnh quan sân vườn, điều hòa đang được đẩy mạnh
triển khai.
Trạm xử lý nước sạch: đã đi vào hoạt động. Trạm có tổng
vốn đầu tư gần 2 triệu USD; công suất 3.500 m3/ ngày đêm;
đơn vị thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ thuộc
tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ môi trường - Veolia
Environement (Pháp), phục vụ cấp nước cho cư dân khu đô
thị Ecopark. Nước đã được đem đi xét nghiệm đạt quy chuẩn
quy định của Bộ Y tế.
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Tin tức sự kiện

ECOPARK CHÀO ĐÓN
HỘ CƯ DÂN THỨ 600

N

hân dịp kỷ niệm các
ngày lễ lớn của dân tộc
30/4-1/5, Ecopark đã
tổ chức sự kiện Ngày nghỉ
Xanh để chào đón 600 hộ cư
dân đã nhận bàn giao nhà đợt
đầu tiên trong năm 2013 và
chuyển đến sinh sống tại khu
đô thị.
Để phục vụ cho cư dân
Ecopark, các tuyến xe bus
miễn phí dành cho cư dân
khu đô thị từ các điểm nội
thành đến Ecopark sẽ bắt
đầu hoạt động từ cuối tháng
6/2013. Trường Đoàn Thị
Điểm Ecopark đang trong quá
trình khẩn trương hoàn thiện
xây dựng cơ sở vật chất và sẽ
khai giảng năm học mới vào
tháng 8 năm 2013. Cùng với
đó, toàn bộ hệ thống công
trình tiện ích như: công viên,
vườn cảnh và đường tản bộ;
phòng tập gym; bể bơi và bể
vầy; phòng tắm và xông hơi;
sân tennis; sân cầu lông của các
khu Căn hộ Rừng Cọ, Khu
Biệt thự Vườn Tùng, Vườn
Mai đã hoàn thiện và đưa vào
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sử dụng với tiêu chuẩn chất
lượng dịch vụ rất cao. Đặc biệt,
các chuỗi nhà hàng, quán cà
phê, ẩm thực, các gian hàng
lưu niệm thủ công mỹ nghệ
truyền thống, cửa hàng trang
trí nội - ngoại thất tụ hội trên
tuyến phố đi bộ có sự góp
mặt của nhiều thương hiệu
quen thuộc như Nhà Xinh,
Ciao Café, Siêu thị thực phẩm
L’s Place, Vpresso Café, Hà
Đông Silk, Gallery Art Doll,
Quils & Art, Nhà hàng Kitchen
Pandara, Café Link cũng đã trở
thành những điểm đến quen
thuộc cho cư dân đô thị.

Ấn tượng giải Tennis Ecopark
mở rộng lần thứ nhất

S

au 2 ngày thi đấu sôi nổi và
hấp dẫn, giải Tennis Ecopark mở rộng lần thứ nhất
năm 2013 (ngày 6,7/4) đã kết
thúc với ấn tượng về một giải
đấu thể thao phong trào nhưng
có chất lượng chuyên môn cao
và công tác tổ chức tốt.
Giải tennis Ecopark mở rộng
tiếp nối chuỗi sự kiện cộng
đồng đã tổ chức rất thành
công tại khu đô thị, quy tụ 150
cây vợt là khách hàng, cư dân,
doanh nhân; các đối tác và
cán bộ công nhân viên dự án
Ecopark, thi đấu với 3 nội dung
Đôi nam; Đôi nam ngoại hạng
và Đôi nam nữ.
Trong suốt 2 ngày thi đấu, các
VĐV đã cống hiến cho khán
giả những séc đấu hấp dẫn, gay
cấn; các cú giao bóng uy lực,
những màn trình diễn kỹ thuật
điêu luyện cũng như một tinh
thần thể thao, giao lưu văn
hóa đẹp.

Tổng giá trị giải thưởng lên
đến 80 triệu đồng. Với sự hỗ
trợ chuyên môn của Liên đoàn
Quần vợt Việt Nam (VTF);
sự ủng hộ của 10 nhà tài trợ
và công tác tổ chức chu đáo,
chuyên nghiệp, tuy là lần đầu
tiên được tổ chức nhưng Giải
Tennis Ecopark mở rộng 2013
đã kết thúc tốt đẹp trong sự
hài lòng của các VĐV tham gia
thi đấu.
Không chỉ thành công trên khía
cạnh thể thao, giải đấu còn mở
ra nhiều cơ hội hợp tác, giao
lưu giữa các cư dân, doanh
nhân, các khách hàng, và hứa
hẹn trở thành một sân chơi
thường niên của tất cả những
người yêu thích bộ môn quần
vợt tại Hà Nội.
Các đoàn VĐV tham gia thi đấu
trên hệ thống các sân tennis
khu vực Rừng Cọ, Vườn Tùng,
Vườn Mai và các khán giả đều
ấn tượng trước cơ sở hạ tầng
hiện đại, đồng bộ, cảnh quan
cây xanh rất đẹp tại đây.
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Tin tức sự kiện

Học sinh trường
Đoàn Thị Điểm
sinh hoạt ngoại
khóa tại Ecopark

S

ự kiện này tiếp nối chuỗi
các hoạt động ngoại khóa
được tổ chức thường
xuyên và đã thành truyền
thống của trường với mục đích
hỗ trợ việc giáo dục toàn diện
cho học sinh. Ecopark đã trở
thành điểm đến vui chơi, dã
ngoại lý tưởng cho học sinh
trường Đoàn Thị Điểm.

Đến với Ecopark, các em tỏ ra
vô cùng thích thú trước một
không gian rộng lớn, xanh mát
tha hồ vui chơi, nô đùa sau
những giờ học căng thẳng. Hoạt
động ngoại khóa lần này cũng
tạo điều kiện cho các em tiếp
xúc với thiên nhiên cây cỏ, nuôi
dưỡng tình yêu thiên nhiên.
Các trò chơi vận động, tương
tác ngoài trời, cùng nhiều tiết
mục văn nghệ vui nhộn
đã thực sự cuốn hút tất
cả các thiên thần nhí. Ecopark
luôn chào đón các đoàn học
sinh trường Đoàn Thị Điểm nói
riêng cũng như các đoàn học
sinh của các trường học tại Hà
Nội nói chung trong các hoạt
động ngoại khóa bổ ích.
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Gần 1.000 em học sinh trường tiểu học Đoàn Thị Điểm
đã có một ngày thỏa sức vui chơi trong khuôn viên rộng
lớn, xanh mướt của công viên mùa Hạ, Ecopark trong
ngày hội “Hội vui học tập khối 2”.

Ecopark và Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Hưng Yên giao lưu bóng đá

N

hằm thúc đẩy phong trào thể
dục thể thao, nâng cao sức
khỏe, tinh thần giao lưu học
hỏi và trao đổi kinh nghiệm, Sở
Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng
Yên đã phối hợp với Ecopark
tổ chức buổi giao lưu bóng đá,
văn hóa văn nghệ vào ngày
22/3/2013.
Mở đầu buổi giao lưu, đồng chí
Trần Quốc Văn, Phó GĐ Sở và
đồng chí Nguyễn Công Hồng,

Hòa nhạc LUALA Concert
Xuân Hè 2013 tại Ecopark

R

a mắt khán giả Hà Nội
vào tháng 11/2011, LUALA Concert đã trở thành
một sự kiện âm nhạc - văn
hóa nhằm giới thiệu đến công
chúng những dòng nhạc còn ít
được biết tới tại Việt Nam.
Vào mỗi buổi diễn, LUALA
Concert sẽ giới thiệu một loại
hình âm nhạc thể nghiệm, được
trình diễn bởi một nghệ sỹ hoặc
nhiều nghệ sỹ. Trong đó, yếu tố
thử nghiệm và âm nhạc truyền
thống được đề cao và khuyến
khích. Những loại hình âm nhạc
hiện đại như jazz, nhạc điện tử,
contemporary piano hay du ca

nay được kết hợp với các chất
liệu dân ca sẽ tạo ra những màu
sắc âm nhạc mới.

Phó TGĐ Vihajico đã trao hoa
và cờ lưu niệm cho các thành
viên của hai đội bóng. Sau màn
khởi động làm quen sân, đúng
14h30 trận đấu bắt đầu với
những pha đi bóng đầy sôi nổi,
hào hứng. Các cán bộ của cả 2
đơn vị đều đã thi đấu hết mình,
cống hiến cho khán giả những
pha lên bóng gay cấn và những
bàn thắng đẹp mắt.

Sau 2 hiệp thi đấu tưng bừng và
kịch tính, trận đấu kết thúc với
tỉ số 6 - 4 nghiêng về phía đội
bóng Ecopark. Tiếp đó, cán bộ
Sở KHĐT Hưng Yên và Ecopark
còn tổ chức giao lưu văn hóa,
văn nghệ sôi nổi.

rộng rãi tới công chúng yêu
nhạc tại Việt Nam, đặc biệt là
những người trẻ, Ecopark tài
trợ và đồng hành cùng Luala để
mang tới cho khán giả những
show diễn ấn tượng. Đặc
biệt, vào 10h ngày 12/5, dưới
sự chỉ huy của nghệ sỹ Xuân
Huy, dàn nhạc dây của Luala
concert trình diễn những tác

phẩm cổ điển trong một không
gian xanh và thoáng đãng của
Ecopark, đem đến cho khán giả
một phong cách thưởng thức
nghệ thuật mới với nhiều trải
nghiệm thú vị.

LUALA Concert Xuân Hè 2013
là nơi sẽ quy tụ những nghệ sỹ,
người chơi nhạc mà tên tuổi
đã gắn liền với những dòng
nhạc đặc trưng; từ nhạc điện tử
tới du ca, từ jazz tới nhạc thể
nghiệm. Khán giả sẽ được gặp
những con người không ngừng
theo đuổi thể loại âm nhạc của
mình, đồng thời luôn tìm tòi
sáng tạo trong các dự án mới.
Với cùng mục đích muốn
chung tay giới thiệu loại hình
âm nhạc thể nghiệm một cách
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Phóng sự ảnh

Ecopark
dịp 30.4 và 1.5

“hút “Gần một vạn khách

Các bé đặc biệt thích thú với
các tiết mục biểu diễn của
liên đoàn Xiếc Trung Ương

T

rong các ngày nghỉ lễ
vừa qua, khu đô thị
Ecopark với lợi thế về
du lịch Xanh, sinh thái
đã thu hút gần một vạn khách
tham quan du lịch đến vui
chơi, dã ngoại tại đây.
Các gia đình trẻ, các em bé
đã có một ngày vui chơi thoải
mái dưới tán xanh cây cối, trên
thảm cỏ mượt mà rộng lớn của
công viên mùa Hạ cùng nhiều
hoạt động thư giãn thú vị khác.
Bên cạnh vẻ đẹp nổi trội
của cảnh quan thiên nhiên,
Ecopark còn sở hữu khu phố
mua sắm đi bộ Phố Trúc với
hệ thống những nhà hàng ẩm
thực, các quán cà phê theo

Phố Trúc từ rất sớm đã tấp nập khách
du lịch dùng bữa điểm tâm, chuẩn bị
cho một ngày vui chơi thoải mái

10
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Các bé thỏa sức vui chơi với rất
nhiều hoạt động đa dạng và bổ ích

phong cách độc đáo, chuỗi cửa
hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu
niệm tinh xảo, đẹp mắt. Trong
khuôn viên khu đô thị, các khu
vực tiện ích khác như bể bơi,
sân tennis, phòng tập gym,
sauna, khu nhà câu lạc bộ đã
đưa vào sử dụng với chất lượng
dịch vụ tốt, tương đương với
những khu nghỉ dưỡng đẳng
cấp. Tất cả hội tụ tạo thành
một điểm du lịch đa năng chỉ
cách nội đô khoảng 20 phút lái
xe, khiến du khách không khỏi

ngỡ ngàng khi đặt chân tới và
hài lòng khi ra về.
Mời độc giả cùng chiêm
ngưỡng những hình ảnh đẹp
của khu du lịch trong những
ngày nghỉ dịp 30.4-1.5 vừa qua.
Và xin hẹn gặp lại du khách
trong những sự kiện tiếp theo
sẽ được tổ chức thường xuyên
tại Ecopark.

Bể bơi trong khuôn viên Xanh
của nhà câu lạc bộ Vườn Tùng
cũng đông vui không kém
Gia đình trẻ cắm trại ngoài trời và cùng lưu lại
những khoảnh khắc hạnh phúc

ECOLIFE SỐ 2/2013
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Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark

Một chương
trình giảng dạy
ưu việt với chất
lượng giáo dục
vượt trội, một
không gian học
tập vui chơi vô
cùng xanh mát và
những cơ sở vật
chất đạt chuẩn
quốc tế… Tất
cả sẽ dành cho
các em học sinh
đăng ký học tại
trường Tiểu học
và THCS Đoàn
Thị Điểm Ecopark
được khai giảng
ngay tháng 8
năm học này.

12
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Sẵn sàng

cho năm học mới

Như học trường “Tây”
Tọa lạc trong khuôn viên khu
đô thị xanh Ecopark, có tổng
diện tích lên tới gần 3 ha,
trường Phổ thông Đoàn Thị
Điểm Ecopark (Tiểu học, THCS
và THTP) được đầu tư xây
dựng với tổng số vốn hơn 110
tỷ đồng. Nơi đây có đầy đủ cơ
sở vật chất cao cấp đạt chuẩn
quốc tế. Ngoài các phòng học
được xây dựng thoáng mát,
trang bị đầy đủ các thiết bị hiện
đại như điều hòa trung tâm,
máy chiếu, máy tính, các thiết
bị dạy học chuyên dụng; trường
PT Đoàn Thị Điểm Ecopark
còn được trang bị các phòng
chức năng đa dạng và đầy đủ,
bao gồm: thư viện, các phòng
thí nghiệm Sinh, Lý, Hóa, Công
nghệ, phòng học ngoại ngữ,

phòng tin học, phòng học nhạc,
múa, aerobic, phòng học nữ
công gia chánh, phòng học cơ
điện, phòng y tế, khu nghỉ trưa
bán trú...
Đặc biệt, các em học sinh còn
được sử dụng khu phụ trợ
trong nhà và ngoài trời như
ở các trường “Tây”, đó là bể
bơi, sân bóng đá, sân luyện tập
thể thao, vườn thực nghiệm
và chuỗi các sân chơi có diện
tích lớn. Tất cả công trình, khu
vực tiện ích đều được thiết kế
dưới bóng xanh cây cối và hài
hòa với khuôn viên xanh sạch
đẹp của cả khu đô thị. Đây có
thể coi là ưu thế vượt trội của
trường so với các ngôi trường
khác trong nội thành Hà Nội.

Được học tập và vui chơi trong
một không gian thoáng đãng,
mát mẻ, chắc chắn các em sẽ
có điều kiện tốt nhất để phát
triển cả về thể chất lẫn tâm
hồn.
Chất lượng giáo dục
vượt trội
Hệ thống giáo dục Đoàn Thị
Điểm Hà Nội đã trở thành một
thương hiệu mạnh trong lĩnh
vực giáo dục thủ đô, là niềm
mơ ước của các em học sinh
và sự tự hào hãnh diện của bậc
phụ huynh khi con cái được
học tập dưới mái trường này.
Ban Giám hiệu nhà trường đã
quyết định hợp tác với chủ đầu
tư Ecopark để xây dựng và phát
triển hệ thống giáo dục từ tiểu

ban đầu về nghệ thuật đồng
thời ưu tiên phát hiện và bồi
dưỡng năng khiếu ngoại ngữ
cho học sinh.

học đến THPT với mong muốn
và kỳ vọng sẽ kiến tạo một môi
trường giáo dục có chất lượng
đẳng cấp quốc tế, không chỉ
phục vụ con em cư dân đang
sinh sống tại khu đô thị mà cả
dân cư ở các vùng lân cận.
Chương trình giáo dục của
Trường Phổ thông Đoàn Thị
Điểm Ecopark là sự kết hợp
hoàn hảo giữa chương trình
của Bộ Giáo dục & đào tạo với
chương trình giáo dục Quốc
tế mang tính hội nhập. Đối với
cấp tiểu học, chương trình sẽ
chú trọng vào việc đảm bảo
cho học sinh có hiểu biết cần
thiết về tự nhiên, xã hội và con
người; có kỹ năng cơ bản về
nghe, nói, đọc, viết và tính toán;
có thói quen tự lập; có hiểu biết

Với cấp Trung học Cơ sở và
Trung học Phổ thông, trường
đào tạo học sinh chất lượng
cao, phát triển toàn diện; đồng
thời nâng cao chất lượng các
môn trọng điểm, tăng cường
bổ trợ kiến thức cho các môn
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lý,
Hoá.
Một điểm khác biệt vượt trội
là với chương trình giáo dục
ưu việt, các em học sinh có
thể đáp ứng tốt những tiêu
chuẩn của chương trình trong
nước, đồng thời hoàn toàn có
thể tiếp tục học tại các trường
quốc tế tại Việt Nam hay đi
du học; vững vàng, tự tin hội
nhập và thành công trong môi
trường toàn cầu.

Trường Tiểu học và THCS
Đoàn Thị Điểm Ecopark bắt
đầu nhận hồ sơ đăng ký học từ
lớp 1 đến lớp 8 từ ngày 11/5 đến
hết chỉ tiêu. Thời gian học hè
dự kiến vào 15/7. Toàn bộ các
lớp học sẽ khai giảng vào tháng
8/2013.
Để biết thêm thông tin tuyển
sinh chi tiết, Quý khách vui lòng
liên hệ:
Văn phòng Trường Đoàn Thị
Điểm Ecopark - Căn 22 Phố
Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xuân
Quan, Văn Giang, Hưng Yên.
Tel: (04) 6261 8651.
Email: info@dtdecopark.edu.vn
Web: www.dtdecopark.edu.vn

Chi phí trong tầm tay
Với mục tiêu mang lại các
chương trình giáo dục chất
lượng cao nhưng chi phí thấp,
trường Phổ thông Đoàn Thị
Điểm Ecopark công bố và
áp dụng mức học phí hợp
lý. Đối với cấp tiểu học, học
phí là 2.500.000đ/tháng; phí
bán trú (bao gồm bữa sáng,
bữa trưa, bữa chiều phụ) là
1.200.000đ/tháng; tổng học
phí và các khoản theo tháng
chỉ dừng ở mức 3.700.000đ/
tháng. Đối với học sinh cấp
trung học cơ sở, tổng chi phí
là 3.800.000đ/tháng (học phí
2.500.000đ/tháng và phí bán
trú 1.300.000đ/tháng). Trường
phục vụ xe đưa đón học sinh
(có cán bộ chăm sóc trên xe
ôtô) để tạo điều kiện tốt nhất
về di chuyển cho các cháu.
Một tin vui đặc biệt dành cho
các bậc phụ huynh chuẩn bị
đăng ký nhập học cho con em
mình nhân dịp khai giảng năm
học 2013-2014, đó là tất cả
các học sinh khóa đầu sẽ được
giảm 30% học phí trong suốt
quá trình theo học tại trường
so với mức học phí quy định
hàng năm. Như vậy, học phí sẽ
chỉ ở mức 1.750.000đ/tháng.
Trường cũng có những ưu
đãi hấp dẫn nếu các bậc phụ
huynh đóng học phí cả năm
học (giảm 6,5%), đóng theo 6
tháng (giảm 4,5%) hay đóng
theo quý (giảm 3,5%).
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Bé
Kolorado

thỏa sức
vui chơi ở Một trung tâm vui chơi
ecopark
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trong nhà và ngoài trời
độc đáo KOLORADO
ECOPARK sẽ chính thức
đi vào hoạt động từ ngày
1/6/2013 tại khu đô thị
Ecopark.

T

rong xã hội hiện
đại ngày nay, máy
vi tính, máy tính
bảng, điện thoại... là
những công cụ chủ
yếu phục vụ nhu cầu vui chơi
giải trí của cha mẹ và con cái.
Điều này ảnh hưởng không nhỏ
đến sự phát triển và hình thành
tính cách của trẻ. Hiểu được
điều đó, khu vui chơi trong nhà
và ngoài trời Kolorado Ecopark
đã ra đời với mục đích tạo
không gian vui chơi cho các
em nhỏ để các em có thể phát
triển toàn diện cả thể chất lẫn
tinh thần.
Là tổ hợp công trình và sân
vườn với tổng diện tích lên tới
2.05ha thuộc vị trí trung tâm
công viên Mùa Hạ - khu đô thị
Ecopark, Kolorado Ecopark đặc
biệt chú trọng vào những trò

chơi thể chất, có tính tương tác
cao để các em có thể rèn luyện
sức khỏe, phản ứng nhanh
nhạy và tinh thần đoàn kết.
Khu vui chơi trong nhà với
diện tích mặt sàn lên tới gần
1000m2 được chia thành các
khu vui chơi chức năng như:
hệ thống leo núi giả, nhà bóng
hình ống, khu xếp hình. Với
các thiết bị được nhập khẩu
hoàn toàn, Kolorado Ecopark
đảm bảo tuyệt đối tính an toàn
cho trẻ khi vui chơi. Kolorado
Ecopark còn thiết kế một khu
vực dành riêng để tổ chức tiệc
sinh nhật,cho trẻ những phút
giây đáng nhớ bên cạnh cha
mẹ, người thân và bạn bè trong
không gian sinh động với màu
sắc, đồ chơi và những chi tiết
trang trí dễ thương. Cha mẹ có
thể ghi lại những khoảnh khắc
đáng yêu nhất của trẻ bên gia
đình để lưu lại làm kỉ niệm. Tại
đây còn có thư viện với hàng
nghìn đầu sách chắc chắn sẽ

mang đến cho các em một
ngày vui chơi trọn vẹn với rất
nhiều điều bổ ích và lý thú.
Khu vui chơi ngoài trời có
không gian rộng lớn với hơn
20 trò chơi dân gian như rồng
rắn lên mây, ô ăn quan, bịt mắt
bắt dê, nhảy dây... được tổ chức
thay đổi theo từng tuần tạo sự
mới lạ và hứng khởi cho các
em. Các trò chơi này được điều
khiển bởi các hoạt náo viên vui
tính và yêu trẻ sẽ cho các em
những trải nghiệm tuyệt vời.
Bên cạnh đó, vườn thực vật sẽ
là nơi trẻ có thể tự tay trồng,
chăm sóc các loại cây nuôi
dưỡng tình yêu thiên nhiên cây
cỏ; là nơi tổ chức các khóa học

tìm hiểu thực vật thực hành
ngoài trời cho các trường. Khu
cây xanh là nơi cha mẹ và trẻ
có thể cùng nhau vui đùa hoặc
cha mẹ có thể ngồi nghỉ ngơi
thư giãn quan sát trẻ vui chơi.
Một trong những điểm đặc biệt
nhất của Kolorado Ecopark là
trung tâm có hệ thống quản lý
trẻ em bằng phần mềm thông
minh, giúp bố mẹ an tâm
tuyệt đối về sự an toàn cho trẻ
khi vui chơi tại đây. Ngoài ra,
Kolorado Ecopark còn có quầy
bar cho bố mẹ thư giãn, trò
chuyện, trao đổi kinh nghiệm
nuôi dạy con trong lúc chờ các
con vui chơi.
Khi xã hội ngày càng phát triển,
công nghệ hiện đại ngày càng
chiếm quỹ thời gian giải trí của
các thành viên trong gia đình,
các hoạt động vui chơi, giải trí
lành mạnh ngày càng đóng vai
trò quan trọng trong việc rèn
luyện cho trẻ những phẩm chất
cơ bản về trí tuệ, đạo đức, thể
chất. Chính vì vậy, các bậc phụ
huynh cần tạo cho trẻ khoảng
thời gian vui chơi bên ngoài,
tự do khám phá thế giới để bé
phát triển cả thể chất lẫn tinh
thần. Trung tâm vui chơi dành
cho trẻ em Kolorado Ecopark
tự hào là nơi giúp bé phát triển
toàn diện.
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phỏng vấn khách hàng

Một cộng đồng dân cư đã hình
thành tại Khu Đô thị Ecopark.
Mỗi người có một nghề nghiệp
khác nhau, quan điểm sống
khác nhau, nhưng họ đều có
chung sự hài lòng và tin tưởng
vào một không gian sống
trong lành sạch sẽ, một phong
cách sống văn minh hiện đại và
bản thân mỗi người trong số
họ cũng đều tâm niệm sẽ cùng
chung tay xây nên một cuộc
sống trọn vẹn nơi đây.
Ecolife xin giới thiệu cùng bạn
đọc trải nghiệm của những cư
dân Ecopark đầu tiên.
Mỹ Anh

Cư dân Nguyễn Kim Oanh

C

hị vô cùng tự hào
vì mình là một
trong những công
dân đầu tiên của
Khu căn hộ Rừng
Cọ. Nhận nhà ngày 3 tháng 1
thì ngày 5 tháng 1 chị đã dọn
ngay về ở, chỉ bởi một lẽ: chị
mê quá, mê đến mức thường
xuyên lên diễn đàn để cập nhật
những thông tin mới nhất về
dự án cho mọi người. Từ hôm
ấy, căn phòng 201 - D2 của hai
mẹ con chị ngày thường cũng
như ngày nghỉ, từ sáng đến
chiều không ngớt khách, lúc thì
bạn bè từ Hà Nội sang, lúc thì
hàng xóm nhà D2, nhà E2 ... đủ
cả. Phóng viên Ecolife cũng đã
chen chân để có được cuộc trò
chuyện ngắn với chị.

Tôi lại tìm thấy
tuổi thơ
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Chào chị, chị đã đến với
thành phố Ecopark như thế
nào?
Từ lâu mình đã thích một môi
trường sống như thế này rồi,
đồi cọ đẹp và yên bình, nhìn
thấy cổng Rừng Cọ thôi là mình
đã kết ngay. Không có ai mua
nhà giống mình cả, không cần
xem nhà mẫu, từ lúc mua đến
lúc nhận nhà mình chỉ sang có
2 lần.
Tức là chị không cần biết căn
hộ của mình sẽ như thế nào
mà yên tâm tuyệt đối vào chủ
đầu tư?
Mình được giới thiệu để gặp
các nhân viên tư vấn của Ecopark, biết được hoàn cảnh của
mình (pv- chị Oanh bị tai nạn
bất ngờ nên phải ngồi xe lăn),
nên các bạn đã tư vấn nhiệt
tình giúp mình chọn được căn
phù hợp cả về diện tích và giá
cả, độ cao. Khi nhận nhà thì
quả đúng là thấy mình không
sai lầm chút nào cả. Ai đến
cũng trầm trồ vì căn của mình
có cái view quá đẹp, vừa được

ngắm Rừng Cọ lại vừa lại được
nhìn ra sông Bắc Hưng Hải.
Theo chị, Ecopark có sự khác
biệt nào so với các khu đô thị
khác?
Nếu như các nơi khác tập
trung xây nhà trước, các công
trình tiện ích, cơ sở hạ tầng
sau nhưng đến đây thì bạn sẽ
thấy ngược lại. Trường học,
bệnh viện, chợ búa, câu lạc bộ,
các dịch vụ tiện ích... gần như
đã có đủ cả. Tốc độ xây dựng
nhanh đến chóng mặt, cứ hai
tuần mình xuống dưới tầng 1
lần thì mọi thứ đã đổi mới. Mặc
dù công trường đang xây dựng
nhưng nhưng các khu sinh hoạt
chung của cư dân thì đều sạch
sẽ, không bụi bặm. Chủ đầu tư
rất ý thức trong việc tạo dựng
cảnh quan cây xanh và luôn coi
việc tạo ra các khoảng xanh,
giữ sạch môi trường là tiêu chí
hàng đầu.
Và một điều quan trọng vô
cùng mà mình phải khẳng định
với mọi người rằng: những gì
chủ đầu tư đã hứa thì giữ rất
đúng lời. Khi mình nhận nhà
mọi người đều không ngờ
nhanh đến thế, thậm chí còn
trước cả thời hạn theo hợp
đồng, chỉ chưa đầy 2 năm mà
mình còn có cả môi trường
cảnh quan bên dưới rồi.

bảo vệ, lễ tân thì nhiệt tình chu
đáo. Bạn biết không, cái cửa
nhà mình chỉ bị hơi lệch một
chút mà chỉ sau 5 phút gọi đã
có người lên ngay, có khi một
ngày gọi đến 20 lần họ vẫn rất
nhẹ nhàng.
Những ngày đầu tiên ở tầng
này mới chỉ có một mình nhà
mình thôi, vậy mà thang máy
vẫn vận hành, hành lang vẫn
lau sạch sẽ như có đông người,
các dịch vụ: điện, nước, truyền
hình... đều đầy đủ mà lại còn
được miễn phí trong thời gian
đầu nữa.
Nơi đây không chỉ yên bình
mà Ecopark còn xây dựng văn
hóa sống trong cộng đồng,
quan hệ hàng xóm láng giềng.
Cuối năm vừa qua, dự án đã tổ
chức liên hoan tất niên, các gia
đình được tặng quà tết và một
cây quất đón Tết; rồi tổ chức
những chuyến du xuân đầu
năm...

Thông tin thêm:
Họ tên: Nguyễn Kim Oanh
Tuổi: Ngoài 40
Nghề nghiệp: Giáo viên Âm nhạc
Quan điểm sống: Mọi việc làm đều xuất phát từ Tâm
Căn hộ Rừng Cọ: Phòng 201 - Tòa D2

Tất cả những điều đó đã lý
giải vì sao chị chọn Ecopark
để gắn bó?
Không hẳn chỉ có thế thôi đâu.
Ở nơi đây, đúng nghĩa là “tôi
đã lại tìm thấy tuổi thơ tôi”.
Mỗi ngày mình được nghe
tiếng máy bay ì ầm trên không
trung, mặt trời xuống đỏ ối như
cái mâm đồng. Đến đây hoa
được xếp từ đường vào nhà,
nhìn bướm bay, chuồn chuồn
hàng đàn mà tâm hồn thư thái,
thanh thản. Có những thứ Hà
Nội mong mãi cũng không bao
giờ có như những đêm trăng
hay tiếng ếch nhái kêu ộp oạp.
Có một chị bạn của mình ở bên
nhà E2 mê khu này đến mức,
cứ giờ nghỉ buổi trưa ở văn

phòng Hà Nội là chị phóng xe
sang ngồi 30 phút rồi lại đi về,
còn cuối tuần thì sang ở hẳn.
Một vài người bạn nữa đến
cuối năm mới được nhận nhà
nhưng họ cũng đang đi tìm
những nhà nào đã nhận mà
chưa đến ở để họ sang ở trước
vì họ sốt ruột lắm rồi.
Khi chia tay chị, chị rất lạc quan
nói rằng: với cuộc sống nơi
thiên nhiên hòa quyện với con
người này, một ngày nào đó
biết đâu chị sẽ lại đứng lên đi
được thì sao....
Chúc cho ước nguyện của chị
thành hiện thực.

Đã trở thành công dân thực
thụ của Ecopark, chị cảm
nhận con người ở đây thế
nào?
Ecopark không chỉ đẹp về môi
trường mà quan hệ giữa con
người với nhau cũng rất gần
gũi. Lâu lắm rồi mình mới được
đón nhận những tình cảm như
thế. Các cán bộ dự án hỏi han,
chăm sóc cư dân tận tình, có
lẽ đây cũng là mặt mạnh của
Ecopark. Nhân viên an ninh,

Công viên mùa Hạ
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phỏng vấn khách hàng

Cư dân Hoàng Thị Kim Thúy

C

húng tôi đến thăm
tư gia của chị vào
một chiều tháng
ba trong cái rét
ngọt nàng Bân
nhưng ngôi nhà của chị dường
như ấm áp lạ thường. Có lẽ bởi
nụ cười luôn tươi tắn, giọng nói
sôi nổi, gương mặt trẻ trung
so với tuổi và luôn rạng người
hạnh phúc. Chị say mê nói về
“chốn” mà vợ chồng chị đã lựa
chọn và cho rằng mình là người
thật sự may mắn khi quyết
định gắn bó với Biệt thự Vườn
Tùng, đô thị xanh Ecopark.
Anh chị biết đến Ecopark qua
kênh nào?
Ôi, nó đúng là một cái duyên.
Cách đây 6 tháng, có cậu em
trai rủ sang chơi, thấy cây cối
không khí xanh tươi mình thích
ngay và quyết định mua chỉ
trong vòng 2 tuần, hoàn thiện
căn biệt thự trong 2 tháng.
Như vậy anh chị có kịp đón
năm mới tại nơi tuyệt đẹp này
không?
Gia đình mình đã đón một
năm mới Quý Tỵ vui vẻ, đầm
ấm và trở thành nơi giao lưu
của người thân, bạn bè trong
dịp Tết vừa qua.
Sống trong một không gian
của hoa lá, cỏ cây như thế này,
sự lựa chọn của chị là đúng?
Đúng vậy. Có khi nào bạn nghĩ
rằng, bạn sống ở một nơi chỉ
cách thủ đô chục cây số mà
được tận hưởng một bình
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Hạnhphúc
nơi cuộc sống
trọn vẹn

minh trong veo, cây cối thì
xanh mát, chim chóc nhiều
vô kể. Mỗi sớm mai thức dậy,
bạn được nghe tiếng chim ríu
rít bên cửa sổ như đang sống
trong một khu rừng, một công
viên, không khí vô cùng trong
lành và dễ chịu. Hàng ngày áp
lực công việc rất nặng nề và
căng thẳng, nhưng khi trở về
chốn an cư này, mọi thứ đều
trở nên nhẹ nhàng.
Nhìn chị thì thấy chị khá
hài lòng với căn biệt thự của
mình?
Có thể nói mình vô cùng hài
lòng. Như bạn thấy, căn nhà
của mình nằm giữa bạt ngàn
là hoa, không gian mở ra mọi
phía, cảnh quan chung, hàng
rào chỉ là để trang trí nên căn
nhà được hưởng cả một không
gian rộng lớn. Không gian riêng
nhưng lại là chung, mình không
chỉ được ngắm cây đào nhà
mình mà còn được ngắm và
cảm nhận hương thơm ngọc
lan của nhà hàng xóm. Mọi
người đi qua đều có thể vào
thăm quan vườn vì tất cả các
ngôi nhà ở đây đều không cần
có cổng. Trẻ con có thể vui chơi
thoải mái, đạp xe vòng quanh
khu đô thị như đi trong công
viên mà không sợ lạc.
Các bạn mình đều kêu ca về
những khu đô thị họ đang sống
rằng chủ đầu tư bán xong là
hết trách nhiệm. Mọi người
đều bức xúc với các dịch vụ sau
đó, nhưng ở Ecopark mình càng

sống càng thấy hài lòng. Ngôi
nhà của mình không chỉ đẹp về
thiết kế, cảnh quan xung quanh
mà tất cả mọi khâu từ dịch
vụ, an ninh đều tốt. Thái độ
nhân viên vô cùng thân thiện.
Các yêu cầu chỉ sau 5 phút
đều được xử lý. Khi mình đi
vắng cả ngày, có khi là cả tuần
nhưng chúng mình không bao
giờ mất từ cái nhỏ nhất. Mọi
người cũng lo ngại rằng, cây cối
nhiều như thế này mà không
được chăm sóc sẽ bị chết khi
chúng mình đi vắng hoặc chăm
sóc rất vất vả nhưng chủ đầu
tư quả thật là rất kỹ lưỡng và
trách nhiệm.
Ngoài ra, phí dịch vụ ở đây
đang được miễn phí trong 2
năm đầu, thời gian tiếp theo
được chủ đầu tư cam kết chỉ
thu theo quy định của nhà
nước. Điều đó khiến gia đình
mình thực sự rất ngạc nhiên.
Nhưng khu đô thị mới như
vậy, chị không e ngại về việc
chợ búa, trường học, bệnh
viện và việc đi lại cho con cái?
Nói về việc chợ búa thì lại càng
vô cùng thích bạn ạ. Cứ cuối
tuần, vợ chồng mình chạy xe
máy hết một vòng làng hoa,

Khi cuộc sống còn khó khăn
thì người ta chỉ nghĩ làm sao
tìm được chỗ để ở chứ chưa
thực sự có được nơi để “sống”
đúng nghĩa. Chị nghĩ thế nào
về điều này?
Mình đã có dịp đi nhiều nước,
họ rất biết gìn giữ thiên nhiên
môi trường, nhà ở xen lẫn rừng
cây đồi cỏ. Ecopark đã làm
được điều đó, họ đã tạo nên
một môi trường sinh thái mà
ở Việt Nam chưa nơi nào có
được, họ trồng được những cây
cổ thụ hàng trăm năm như thế
này, mình nghĩ có tiền cũng
không thể mua được. Ecopark
mang một phong cách hiện đại
nhưng giá tiền mua lại rất hợp
lý. Mình nghĩ giờ là thời điểm
tốt nhất để chọn mua một căn
nhà, và nếu chọn ở Ecopark
nghĩa là bạn chọn cả sự thanh
thản, yên bình.

làng gốm để tìm hiểu vì ông
xã nhà mình rất mê đồ cổ nên
đã bị làng cổ Bát Tràng hớp
hồn. Sau đó là đi chợ quê. Ở
đây không thiếu thứ gì cả, rau
rất ngon, sạch và rẻ vì đều là
của người dân trồng vườn nhà
mang đi bán. Rồi hàng tuần, dự
án còn tổ chức các phiên chợ,
các món ngon nhất được đưa
về đây để cư dân tiện mua bán.
Sắp tới đây mà tuyến xe bus
dành riêng cho cư dân nữa thì
mình nghĩ mọi thứ đều hoàn
hảo.
Nội thất của nhà mình là theo
thiết kế của chủ đầu tư hay là
theo anh chị? Chủ đầu tư có
đưa ra một quy chuẩn nhất
định nào không?
Khi mình nhận thì nhà đã hoàn
thiện hoàn hảo phía ngoài, bên
trong đã bao gồm cửa kính,
khuôn, bếp ướt, chậu rửa, tất
cả đều đã rất hợp lý. Gia đình
mình chỉ cải tạo lại một số thứ

cho phù hợp với tính năng
sử dụng, trang bị thêm thiết
bị ánh sáng và một số đồ nội
thất. Và điều thích thú nữa
là mình có tận 2 cái bếp (bếp
khô và bếp ướt) để thỏa mãn
niềm đam mê bếp núc phục vụ
chồng con.
Có bao người: bạn bè, người
thân đã trở thành hàng xóm
Ecopark của chị?
Rất nhiều bạn bè của gia đình
khi đến đây đã bị mê hoặc.
Trong khi phải di chuyển mệt
mỏi vì tắc đường và tìm chỗ đỗ
xe thì nhà mình ở đây có thể
đậu xe thoải mái. Mới đây, một
người hàng xóm Vườn Tùng
chưa có ý định hoàn thiện ngôi
nhà của mình nhưng sau khi
đến thăm nhà mình đã quyết
định tiến hành luôn.

Thông tin thêm:
Vợ: Hoàng Thị Kim Thúy.
Chồng: Bùi Mạnh Tiến
Nghề nghiệp: Vợ là chủ cửa
hàng Thời trang tơ lụa, Áo
dài Thúy An (Phố Hàng
Bông) và Chồng kinh doanh
dịch vụ xe ô tô du lịch.
Sở thích: Du lịch, làm vườn,
chăm sóc chồng con.
Quan niệm sống: Bằng lòng
với những gì mình đang có sẽ
luôn thấy hạnh phúc.
Là chủ nhân của căn biệt thự
Vườn Tùng 174.

Chị có ấn tượng gì đặc biệt
với những con người đang xây
dựng lên thành phố xanh tươi
này?
Có chứ, Ecopark đã kiến tạo
một môi trường văn hóa kết nối
cộng đồng lại với nhau. Hàng
xóm chúng mình đã được gần
gũi nhau bằng những cuộc giao
lưu gặp mặt, những chuyến
du xuân đến những danh lam
thắng cảnh trong khu vực.
Mình còn đặc biệt ấn tượng khi
lãnh đạo dự án còn quan tâm
đến cả việc trồng hoa, rau cho
gia đình trong khuôn viên khu
vườn...
Mình cũng muốn nói thêm một
điều nữa, không phải là nịnh
đâu nhé: Giờ đây thay vì đi nơi
nọ nơi kia thì mình cũng chỉ
nhanh chóng muốn trở về Ecopark resort của mình. (cười to)
Chúc anh chị và gia đình luôn
hạnh phúc!
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tản văn

Nghĩ
từ một vùng đô thị
sinh thái...

C

Trần Trương

hiếc xe ô tô đưa chúng tôi
đi vòng quanh khu sinh thái,
nhiều dãy nhà biệt thự ba tầng
vừa hoàn thành với dáng dấp
xinh xắn và sang trọng. Từng
đường mái cong ẩn vào trong
hàng cây xanh rậm và những
con đường nhỏ dẫn vào nhà
hai bên cỏ mọc đậm màu xanh
mang vẻ tự nhiên. Lại kia nữa
là những bồn hoa, luống hoa,
khóm hoa, nhành hoa điểm
xuyết không gian vừa trong vắt
vừa yên tĩnh đến lạ lùng.
Người hướng dẫn chúng tôi đi
quanh khu đất hàng trăm hécta này là một anh nhà thơ, kỹ
sư trẻ. Nói là trẻ vì so với đám
nhà văn, nhà thơ già chúng tôi
chứ tuổi anh cũng sắp tứ tuần
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rồi. Anh không hề đề cập về
công lao và sức lực của những
người công nhân và kỹ sư ở đây,
mà cứ luôn nói về cái ý tưởng
lấy cái văn minh phương Tây
có chọn lọc để xây dựng khu
sinh thái này. Họ mong muốn
tổ chức một cộng đồng người
Việt trong tương lai gần sẽ sinh
hoạt, học tập và làm việc trong
một môi trường đầy màu xanh
và hoa lá như các vườn thượng
uyển phương Tây, nhưng nó lại
nằm ngay trên mảnh đất nông
nghiệp của Việt Nam xưa kia.
Rất nhiều cây đại thụ được
nhập khẩu hoặc “bứng” từ
những khu lòng hồ mà khi nơi

đó được giải tỏa để làm đường
giao thông hoặc xây dựng công
trình thủy lợi, thủy điện. Những
cây đại thụ ấy đã hồi sinh dưới
bàn tay của các tay thợ và
chuyên gia lâm nghiệp, và cứ
thế đại thụ trẻ lại như một thứ
cải lão hoàn đồng. Vào mùa
thu này, biết bao nhiêu bận
rộn, bao nhiêu khó khăn, biết
bao nhiêu bức xúc xã hội và cả
những trăn trở chính trị, kinh
tế. Vậy mà sắc thu chẳng bao
giờ phai nhạt trong thực tế và
lãng mạn của những người biết
chắt chiu từng đồng tiền nhỏ
đến những giọt mồ hôi đẫm áo
để lặng lẽ làm ra khu sinh thái
độc nhất vô nhị này.

Anh kỹ sư trẻ lại bảo: chúng tôi
đang “mua” thời gian ngay từ
tuổi những cái cây này. Bởi là
vì cứ trồng cây theo kiểu “gieo
hạt, ươm mầm” thì làm sao có
những mảng xanh như một
khu rừng nhỏ nhanh chóng
như thế này. Chúng tôi buộc
phải đi tìm ở nơi xa xôi, có
khi sang cả nước bạn lân cận
để mua cây lớn tuổi, nhưng
với phương châm không phải
“phá” nơi này để “xây” nơi khác.
Trong không ít chúng ta, có lẽ
chưa hiểu hết cái ý nghĩa sâu xa
của khu đô thị sinh thái. Bây giờ
rất nhiều người đã ngộ ra rằng,
sau giờ làm việc mệt nhọc, tiếp
xúc với những con phố chật
chội, ồn ào và cả ô nhiễm nữa
thì sau “tám giờ vàng ngọc”
chúng ta cần có “tám giờ kim
cương” với một cuộc sống
tĩnh lặng, thư thái. Chả thế
mà biết bao nhiêu người khi
được nghỉ hưu, họ đã nhanh
chóng”chuồn” khỏi thành thị
mà về với “hậu cứ” của các cụ
nhà vợ hay nhà chồng có mảnh
vườn khiêm tốn và cái ao cá
của làng, của xóm, với bể nước
mưa, rặng tre, cây bưởi, cây mít,

cây na. Ở phương Tây người ta
quan niệm là “nhà phải ở trong
cây”, chứ không tư duy như của
ta là “cây trong nhà”!? Bởi suy
nghĩ hạn hẹp như vậy nên rất
nhiều dân làng ra sức chặt hết
tre để làm nhà cao tầng, thế rồi
lại đi mua cây trồng vào chậu
cảnh để trong nhà!? Như vậy
chúng ta có một quan hệ sinh
thái “ngược”.
Vậy hiểu sinh thái như thế nào
cho “thuận”? Bởi vì sinh thái
chính là mối quan hệ giữa sinh
vật kể cả người với môi trường,
vậy cuộc sống và việc làm của
chúng ta luôn có mối quan hệ
với môi trường. Mối quan hệ ấy
không thể thụ động mà phải tạo
cho môi trường phong phú phù
hợp với cách sống và sinh hoạt.
Lâu nay chúng ta ứng xử với
môi trường thiên nhiên chưa
tốt, vì thế cả thế giới phải kêu
lên phải ứng phó ngay với hiệu
ứng nhà kính. Ra đường chúng
ta thấy người đeo khẩu trang,
kính che mắt, khăn quấn cổ,
tay áo dài ngoẵng với một kiểu
“thời trang” bịt kín, quây chặt
trông hình ảnh các cô gái vừa
hài vừa bi. Cái hình ảnh đó là
hình ảnh con người đã tự tố
cáo mình đang hủy hoại môi
trường một cách vừa vô thức
vừa ý thức.
Một số khu đô thị sinh thái, các
nhà kiến trúc, xây dựng đang
tạo ra những rừng cây, những
vườn hoa, những hồ nước
đan xen nhau làm phong phú
không gian bằng màu sắc. Khi
mà ánh nắng nhẹ nhàng lúc

ban mai, và dịu dàng khi chiều
xuống hoặc âm hưởng rào rạt,
thì thầm của tiếng nước rơi
giữa ngày mưa trôi qua hàng
cây và khe đá. Vâng, tôi đã được
ngắm nhìn và có một chút thời
gian để sống trong một khu đô
thị sinh thái mà bản giao hưởng
của tiếng chim, tiếng gió lăn
theo lá rơi, của bức tranh “Mùa
thu tím” với biết bao loài hoa
mà hình như đều có sắc tím.
Biết bao nhiêu các thi hào vĩ đại
đã có những áng thơ tuyệt mỹ
từ việc “tức cảnh mà sinh tình”.
Con người luôn mơ ước tới
cái đẹp nhưng nếu chỉ ước mơ
thôi là chưa đủ. Con người phải
hành động, phải sáng tạo và
dám nghĩ, dám làm những điều
có thể hôm nay còn bị phản
ứng, song thời gian và tâm
huyết chân thành của người đi
trước một bước cho ngày mai,
thì chắc chắn công trình và ý
nguyện của hôm nay sẽ là của
ngày mai.
Rồi đây những vườn hoa,
những hàng cây, những ngôi
nhà, công trình tiện ích sẽ vươn
rộng ra hòa nhập với cộng
đồng dân cư có nhu cầu chính
đáng, đồng thời nhà nước phải
tạo ra nhiều cơ chế, nhiều
chính sách an sinh thiết thực,
để làng xóm chúng ta, con cháu
chúng ta được hưởng hạnh
phúc mà cha ông để lại.
Để được công nhận là một khu
đô thị sinh thái, dự án này chắc
chắn còn nhiều việc phải làm
nhưng với những gì họ đang
làm đã thể hiện sự nghiêm túc,
trách nhiệm với cộng đồng thật
đáng trân trọng. Nếu các bạn
chưa tin, hoặc còn nghe đâu đó
những thông tin, dư luận thì
bạn hãy dành một chút thời
gian mục sở thị. Tôi nghĩ điều
đó rất quan trọng và có thể
thay đổi được quan điểm, thái
độ của các bạn.
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Gia đình tôi rất vui mừng khi nhận
được thư thông báo đến nhận căn hộ
Rừng Cọ, tuy nhiên tôi chưa biết các
thủ tục bàn giao căn hộ như thế nào
để chuẩn bị tốt cho ngày nhận nhà
sắp tới? Tôi có thể đến thăm căn hộ
của mình trước ngày bàn giao được
không?

T

heo quy trình bàn giao căn hộ, Ecopark sẽ chuẩn bị tất cả
các giấy tờ, thủ tục liên quan như: Bản vẽ hoàn công, bản vẽ
thiết kế, biên bản bàn giao, danh mục chìa khóa, danh mục
tồn tại... Trước khi đến nhận nhà, Quý khách vui lòng liên hệ theo
số điện thoại hỗ trợ bàn giao: 01233 555 565 hoặc email: sales@
ecopark.com.vn để đăng kí ngày, giờ nhận nhà. Khi đi Quý khách
chỉ cần mang theo chứng minh thư chủ căn hộ và hợp đồng mua
bán. Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ quý khách
trong suốt quá trình bàn giao.
Ecopark rất vui lòng được đón tiếp và cũng rất khuyến khích gia
chủ đến thăm căn hộ trước khi nhận bàn giao. Anh/Chị vui lòng
đặt lịch hẹn trước qua số điện thoại trên để được hướng dẫn và
tiếp đón một cách chu đáo nhất.

N

ếu trong trường hợp quý khách muốn chỉnh sửa, thay đổi
bất kỳ hạng mục xây dựng, thi công nào, Quý khách vui lòng
báo cho lễ tân tòa nhà hoặc gọi điện đến số Hotline của Ban
QLDV & ĐT 0935 369 986. Ban QLDV & ĐT sẽ hỗ trợ cùng làm việc
với Quý khách, đồng thời bộ phận Dịch vụ khách hàng sẽ có nhiệm
vụ theo dõi tình trạng căn hộ và thông báo cho khách khi hoàn
thành. Chúng tôi hy vọng với quy trình chặt chẽ và sự hỗ trợ nhiệt
tình của đội ngũ cán bộ dự án, Quý khách sẽ yên tâm và hài lòng khi
chuyển về sinh sống tại Ecopark.
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Sau khi tôi nhận bàn giao căn
hộ, nếu tôi muốn chỉnh sửa
một số chi tiết trong ngôi nhà
mình, tôi sẽ tiến hành như
thế nào?

Tôi rất ấn tượng với không
gian và quan cảnh của Công
viên mùa Hạ. Gia đình tôi
muốn tổ chức tiệc BBQ tại
đây, vậy tôi phải trả những
loại phí gì và có được hỗ trợ gì
không?

E

copark hiểu rằng đây là dịp để bạn cùng gia
đình, bạn bè, người thân thư giãn, nghỉ ngơi
bên nhau. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những
trang thiết bị cơ bản để bữa tiệc của quý khách
hàng diễn ra an toàn và vui vẻ, như: bàn, ghế, ô dù,
thùng rác. Đặc biệt, Công viên mùa Hạ luôn có nhân
viên an ninh và vệ sinh trực sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Bạn chỉ phải trả khoản phí thuê địa điểm cố định là
1.000.000VND/ngày, 500.000VND/3 tiếng. Nếu sử
dụng các dịch vụ khác như: xe đạp (người lớn/trẻ
em) dạo chơi quanh công viên và khu đô thị, lều bạt
cắm trại, bạn trả phí theo quy định của Khu đô thị.

Tôi muốn tổ chức tiệc
tại Công viên mùa Hạ
vào buổi tối hoặc cắm
trại qua đêm có được
không?

V

ới mục đích phục vụ
khách hàng tốt nhất cũng
như đảm bảo an ninh,
trật tự trong khu đô thị và an
toàn cho khách hàng, tránh xảy
ra các sự cố ngoài ý muốn, Ecopark giới hạn thời gian sử dụng
dịch vụ đến 18h00 hàng ngày.

Tôi không phải cư dân của khu
đô thị Ecopark, vậy tôi có thể
sử dụng các dịch vụ như phòng
tập gym, sân tennis, bể bơi tại
Câu lạc bộ Vườn Tùng, Vườn
Mai, Rừng Cọ không?

T

ất cả các dịch vụ tiện ích như phòng tập gym, sân tennis,
bể bơi tại Câu lạc bộ Vườn Tùng, Vườn Mai, Rừng Cọ của
Ecopark chỉ dành riêng cho cư dân của khu đô thị. Cư dân
muốn sử dụng cần đăng ký với Ban QLDV ĐT về thời gian, số lượng
người sử dụng để chúng tôi có thể phục vụ một cách chu đáo nhất
về trang thiết bị, điện, nước, khăn,và các hỗ trợ cần thiết khác.
Riêng nhà Câu lạc bộ là nơi tổ chức tiệc, các buổi giao lưu, liên hoan,
khách hàng có thể liên hệ với Ban QLDVĐT (Hotline 0935 369 986)
để thuê địa điểm và nhận được những hỗ trợ cần thiết.
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Xanh
“ Love is Blue”
Nghe câu hát Tình yêu là màu xanh
Lòng khao khát, tim đập nhanh loạn nhịp
Không gian trải dài đắm chìm xanh ngát
Ecopark Tình yêu Ai- vẫy- gọi mời.
Qua cơn giông em lộng lẫy, tinh khôi
Khoác lên mình màu xanh rờn cỏ lá
Đẹp ngỡ ngàng ngát thơm loài hoa lạ
Ngất ngây tình, ướt đẫm giọt đam mê
Thoảng đâu đây vọng một tiếng gà quê
Chim sẻ líu lo gọi ban mai tỉnh giấc
Hoa khoe sắc quyến rũ ong bướm lượn,
Bức tranh diệu kỳ, ai đã vẽ lên đây ?
Gốc cây già nâng hứng ngọn thơ ngây                                                       
Như gieo điệu vần cho dòng thơ mới
Nhựa cây già nuôi mầm non tươi trẻ
Triết lý “ Cây đời vẫn mãi xanh tươi”
Tôi đứng đây gợi ký ức khôn nguôi
Được trở về với cái thời 20 ấy
Để lại ước mơ, khát khao, hoài bão
Cống hiến cho đời, dâng hiến cho Tình yêu
Ecopark, Thứ bảy, 30/3/2013
( Ngày Nhận chìa khóa căn hộ )
Nguyễn Thị Kim Thủy
Rừng Cọ D3-1403  

Khúc
ru
Sưa

Trốn trong màn sương mai
Sưa ngượng ngùng trút lá
Xốn xang lòng phố cổ
Hao gầy gió tháng ba
Đón từng giọt kiêu sa
Mưa rắc đầy hoa trắng
Say giấc tình sâu thẳm
Xuân nõn nà tinh khôi
Buông lòng cánh tả tơi
Gió neo mình nuối tiếc
Trắng loang màu ly biệt
Trên lối xưa ai về
Đã qua mùa đam mê
Cây choàng lên lá biếc
Phố xuân nồng da diết
Khúc ru sưa êm đềm.
Phong Vũ
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