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lời ngỏ

Lời
ngỏ
Bạn có thấy cái tên Ecopark giờ đang hot hơn bao giờ hết? Đi du lịch dã ngoại ở đâu bây giờ :
Ecopark. Chụp ảnh cưới ở đâu đẹp, lạ: Ecopark. Khu đô thị nào nhiều cây xanh, giống resort:Ecopark…
Giới đầu tư bất động sản miền Bắc đang “sục sôi” đi tìm Ecopark. Trên các diễn đàn, mạng xã
hội, facebook không ít những lời “hỏi thăm”: mình đang ở Mỹ, mình ở Hà Lan, mình ở Nhật…
thấy nói Việt Nam giờ có Ecopark đẹp lắm phải không?
Còn với cư dân Ecopark, cuộc sống ở nơi đây đang ngày càng tuyệt vời hơn. Hãy nhìn ánh mắt
rạng rỡ của lũ nhóc khi say sưa kéo sợi dây cước của con diều no gió, nhìn sự bình thản ung dung
của những ông bố bà mẹ dạo bước tản bộ sau những giờ làm việc căng thẳng , không tiếng còi
xe, không bụi đường phố xá… cuộc đời thật dễ chịu biết bao.
Hãy đến Ecopark, để khám phá và cùng chung cảm nhận!

Bản tin Ecopark
Người chịu trách nhiệm xuất bản: Vũ Mai Phong
Giấy phép xuất bản số: 21/GP-XBBT
Nội dung: Nguyễn Thùy Dương
Thiết kế: Nguyễn Nhật Quang
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
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tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
những thông tin và sự kiện diễn ra trong tháng quý 3 năm 2014

Khai trương hàng loạt cửa hàng,
dịch vụ tiện ích

1

Ecopark chào đón hàng loạt các thành viên mới tham gia kinh doanh thương mại trong các lĩnh vực giáo dục mầm non, đồ gia dụng,
giải trí, ẩm thực… bao gồm: Ecokid, Lock&Lock, Tê Giác Sport Bar, Bếp Việt, Quần áo Xuất khẩu, BBB Store, Giặt là Green Tech… Khu
phố thương mại tại Ecopark đang ngày càng trở nên sầm uất, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cuộc sống của cư dân.
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Giải Tennis
Ecopark mở
rộng 2014
Với lợi thế không gian rộng lớn, xanh
mát cùng hệ thống phòng tập hiện
đại, Ecopark đã trở thành địa điểm ghi
hình, luyện tập vòng ngôi nhà chung
của chương trình Ngôi Sao Việt phát
sóng từ 15/03 tối thứ 7 hàng tuần trên
VTV3. Giám khảo chương trình “Nữ
hoàng nhạc phim” Hàn Quốc Baek Ji
Young vô cùng ấn tượng sau 1 tuần trải
nghiệm tại khu đô thị.

Cuộc thi
diễu hành
xe đạp Eco
Parade

3

Trong ngày Quốc tế thiếu nhi, lần đầu
tiên tại Việt Nam hơn 500 em thiếu
niên nhi đồng đã được thể hiện tình
yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc và thỏa
sức sáng tạo khi tham gia chương trình
Eco Parade – Xe đạp diễu hành cho
thành phố thêm xanh tại khu đô thị.
Những chiếc xe scooter, xe đạp, xe lắc
hay xe đẩy quen thuộc hàng ngày của
mình qua trí tưởng tượng của các em
đã được “biến hóa” trở thành xe ngựa
công chúa, xe bí ngô cổ tích, xe lửa
điện siêu nhân, xe cờ tổ quốc... Cuộc
thi không chỉ mang tới cho các em sân
chơi hóa trang giàu màu sắc, mà còn
giúp các em hiểu hơn về hòa bình và
tình yêu thiêng liêng với tổ quốc.
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Tổng diễn tập PCCC tại Chung cư Rừng Cọ
Trưa 24/6, tại tòa nhà B, chung cư Rừng cọ, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Hưng
Yên, cư dân khu đô thị tổ chức tổng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ năm 2014. Phòng cháy và chữa cháy là một
trong những hoạt động luôn được ban quản lý dự án Ecopark quan tâm, đầu tư, để đảm bảo an toàn cao nhất cho các cư dân đang
sinh sống trong khu đô thị.

Giải bóng đá
giao lữu Eco
– Friendship
Giải bóng đá Eco – Friendship đã diễn
ra với sự tham gia của 4 đội đại diện
cho đội tuyển cựu Thể Công: tuyển
thủ Hồng Sơn, Triệu Quang Hà; đội
văn nghệ sĩ: Xuân Bắc, Long Vũ; đội
Ecopark, và đội Văn phòng Bộ Giao
thông vận tải. Giải đấu góp phần thắt
chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn
nhau giữa các đơn vị.
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Khánh thành
tuyến đường
trọng điểm Hà
Nội – Hưng Yên
Sáng 19/8, UBND huyện Gia Lâm - Hà Nội
đã phối hợp cùng Liên danh Coma - Cotana
tổ chức lễ khánh thành đường liên tỉnh Hà
Nội - Hưng Yên, đoạn qua địa phận Hà Nội
với tổng số vốn đầu tư là 560 tỷ đồng.
Dự án được triển khai theo hình thức hợp
đồng Xây dựng - chuyển giao (BT), chiều dài
4.2km với quy mô chiều rộng 40m, 6 làn xe
chạy, tốc độ tối đa 80km/h; dải phân cách
cây xanh, hệ thống chiếu sáng, chỉ dẫn giao
thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khi
đưa vào sử dụng, tuyến đường này đi qua
khu đô thị Ecopark, kết nối tuyến đường
liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên có điểm cuối
giao với QL39 tại xã Dân Tiến, huyện Khoái
Châu.

6
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Giới thiệu căn hộ trải nghiệm Rừng Cọ và
ra mắt nhà mẫu sky villa

Nhằm mang đến cơ hội tuyệt vời cho khách hàng, khách tham quan du lịch muốn tận hưởng không gian và cuộc sống Xanh tại
khu đô thị, Ecopark đã giới thiệu loại hình căn hộ trải nghiệm Rừng Cọ. Theo đó, quý khách hàng có thể thuê các căn hộ diện tích
71m2, 83m2 và 92m2, tiêu chuẩn khách sạn với nhiều dịch vụ tiện ích miễn phí như bể bơi, sân tennis, gym…
Ecopark cũng vừa hoàn thiện căn hộ mẫu sky villa với diện tích 154.2m2, toàn bộ nội thất sử dụng thương hiệu Nhà Xinh tại tầng 17
tháp D2 để đón khách tham quan.
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Mang phong cách nghỉ dưỡng cao cấp, Park River kiến tạo nên một thế giới riêng thanh bình
với đầy đủ các dịch vụ, tiện nghi đẳng cấp. Thiên nhiên ngay ngưỡng cửa cùng với mọi tiện
ích trong tầm tay đã tạo nên những giá trị độc nhất cho Park River.

Chốn thư giãn tuyệt vời sau những bộn bề công việc

park river
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“Sống năng động” chính là điểm nhấn nổi bật của Park River. Ý tưởng ấy được thể hiện qua
những gam màu trẻ trung, tươi sáng, qua nét kiến trúc phóng khoáng, hiện đại và các sản
phẩm nhà ở đặc thù kết hợp hoạt động kinh doanh thương mại. Park River hướng đến một
cộng đồng năng động, đầy đam mê và sáng tạo, sẵn sàng biến tấu cuộc sống với phong
cách hướng ngoại sôi động nhưng vẫn đậm chất nhân văn.

Cuộc sống rực rỡ sắc màu và không ngừng vận động
park river
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Tận dụng không gian yên tĩnh, thoáng mát và cảnh quan thơ mộng trên mặt nước, biệt thự
hướng hồ được thiết kế mở từ mọi góc độ, đưa thiên nhiên tràn ngập vào mọi ngõ ngách
trong căn nhà. Đây là sản phẩm nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp nhất của Park River, phù hợp với
phong cách sống hướng ngoại, chan hòa với thiên nhiên.

Tự do, khoáng đạt và lãng mạn đến từng chi tiết

park river

Dãy nhà phố hướng sông là mô hình nhà ở thương mại độc đáo và đặc biệt nhất trong quy hoạch Khu đô thị
Ecopark, tận dụng được tối đa không gian và cảnh quan tuyệt đẹp của dòng sông Bắc Hưng Hải thơ mộng.
Diện tích cửa hàng kết hợp các khoảng sân vườn rộng mở ra hướng bờ sông mang đến những cơ hội kinh
doanh lý tưởng và độc đáo, thường thấy tại các thành phố lớn trên thế giới.

Một mái nhà - Hai không gian

park river

www.ecopark.com.vn ·

3/2014 · 11

nhịp sống cư dân

Nhịp sống
thân quen
Cả nhà cùng nhau đi dạo thảnh
thơi sau bữa cơm tối, gặp gỡ
chuyện trò tửu hậu trà dư với
hàng xóm xung quanh trên
con đường lát gạch vô cùng
lãng mạn dưới chân tháp có lẽ
đã trở thành một nếp sinh hoạt
quen thuộc của tất cả các gia
đình tại Eco.
9h tối, sau hết những công việc nhà cửa, chăm lo con cái,
anh Nguyễn Văn Toán cùng chị Phạm Thanh Huyền, căn
1705 - A1, Rừng Cọ lại dành thời gian đi dạo rồi thả mình
thảnh thơi trên cặp ghế mây thư giãn trên bờ bể bơi. Cùng
ngắm làn nước trong veo soi bóng khu hàng cọ hay đếm
những ô cửa sổ lan tỏa ánh sáng vàng ấm áp trên những tòa
nhà cao tầng là liều thuốc hữu hiệu nuôi dưỡng xúc cảm như
thuở mới yêu của cuộc hôn nhân đã qua 7 năm gắn bó. Vừa
nắm tay vợ, anh Toán vừa chia sẻ: “Cuộc sống có quá nhiều
áp lực, đi làm, phấn đấu rồi chăm con, nhiều lúc tôi quên
mất bên mình còn một người phụ nữ cần được chăm sóc, yêu
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thương lãng mạn. Từ ngày chuyển về Ecopark, hai vợ chồng
tình cảm hẳn. Phía tảng đá kia tôi gọi là khu vực bô lão, vì
các cụ ông hay ngồi chơi cờ, còn cụ bà thì chơi với cháu bên
cạnh. Mỗi lần nhìn ra phía đó, tôi đều thấy cuộc sống hôn
nhân thú vị vô cùng”.
Có người từng nói để đánh giá một nhà hàng hãy kiểm tra
nhà bếp đầu tiên, để biết sự sống của một thành phố hãy tới
những tụ điểm sinh hoạt nơi phố nhỏ. Bởi ở đó, bạn sẽ bắt
gặp những hỉ - nộ - ái - ố chân thật nhất, mà tấm áo khoác
lộng lẫy bề ngoài không thể che dấu được. Con đường dạo

nhịp sống cư dân

bộ dưới chân các tòa tháp Rừng Cọ được cư dân ví như điểm
văn hóa Eco. Nơi tách biệt hẳn với đường to phía bên kia rặng
cọ, không khói bụi, không xe máy, ô tô. Chỉ có các bé thiếu
nhi ham chạy nhảy, nô đùa, lanh lảnh nói cười là lực lượng
đông đảo nhất “chiếm lĩnh” cả khu. Âm thanh của những tíu
tít, vui cười, có cả ganh đua, hò hét của lũ trẻ khi tập đạp xe,
tập trượt patin, tập chơi cầu lông giúp gắn kết người lớn lại
với nhau. Cá tính, nhận thức của trẻ cũng được rèn giũa, học
hỏi, phát triển nhờ điểm văn hóa này.
Từ những lần tán gẫu mỗi tối ở đây mà chị Ngô Thanh Bình,

căn 1302 – E2 đã học được “bí kíp” làm món cánh gà chiên
nước mắm thêm đậm đà. Hay bác Nguyệt Anh ở E1 –một
bác sỹ lâu năm đã tư vấn cho nhiều gia đình trẻ cách phòng
tránh, xử lý các bệnh thường gặp ở con nhỏ.
Dừng bàn tán về mẫu ô tô mới ra với hội những ông chồng
trong khu, Anh Phạm Chí Dũng D2-202, tâm sự: “ Con đường
tản bộ này với tôi là một trong những nơi ít ỏi còn chứa đầy
bình yên giữa thành phố luôn có sự bất an. Những lúc nào
đó mệt mỏi, tôi chỉ mong mỗi tối tìm về đây với duy nhất một
màu – xanh bình yên!”
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Có quá nhiều việc

cần làm, muốn làm,
và có thể làm
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người eco
con số quá khiêm tốn, ít nhất là so với tham
vọng của chính tôi. Tuy vậy, quan trọng hơn
con số, ấy là mỗi chuyến đi mang lại cho ta
những gì.

5. Vậy chị yêu thích nhất điều gì từ những
chuyến đi ấy?
Thông tin:
Chị Vũ Thanh Thủy
Cư dân khu Rừng Cọ
Phụ trách nội dung Tạp chí Đẹp

1. Tại sao chị lại chọn nghề báo. Dường
như với phụ nữ, nhất là phụ nữ đã có gia
đình, thì đó là một nghề vất vả và… nguy
hiểm?
Thực ra tôi vốn học ngành Nhật Bản học, và
tôi cũng yêu lựa chọn ấy của mình lắm, bây
giờ vẫn vậy. Nhưng nghề báo là một tình yêu
khác, từ rất lâu rồi, bài báo đầu tiên của tôi
được đăng báo là năm tôi học lớp 6. Lên Đại
học, tôi chọn ngành Nhật Bản để tránh cảnh
“phụ nữ làm báo vất vả lắm” mà mẹ tôi nói,
nhưng nếu đã là điều mình yêu, là cái duyên
và cái nghiệp, thì đi mãi, cuối cùng cũng
chạm vào nhau thôi.

2. Theo chị phụ nữ làm báo được gì và mất
gì?
Có cái “được” nào mà không đổi lại bằng cái
“mất” đâu. Nên những cái “mất” tôi coi là một
phương tiện để đạt tới cái “được”. Một người
làm báo, nghĩa là mỗi ngày sẽ là một ngày
khác, tôi rất sợ cảnh sáng thức dậy đã biết rõ
ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra thế nào.
Nó khiến tư duy mình phải luôn vận động,
nhìn nhận vấn đề qua các góc nhìn khác
nhau. Nó mang tới cơ hội tiếp xúc với nhiều
người, mà mỗi người sẽ là một người thầy
của mình. Nó cũng giúp tôi được đi khắp nơi,
cũng lại là một niềm yêu thích của tôi. Đấy,
“được” nhiều như thế thì có “mất” đi chút ít
cũng là chuyện tất nhiên thôi.

3. Và còn thế giới hào nhoáng của giới
showbiz nữa chứ?
Nó là một thứ “bả” đấy (cười). Tuy nhiên,
trong mọi mối quan hệ, tôi không quan trọng
chuyện họ là ai, nổi tiếng thế nào, mà trước
hết, mối quan hệ ấy ra sao. Khi tôi đã chơi, thì
đó phải là bạn một cách đúng nghĩa.

4. Chị đã đi được bao nhiêu nước trên thế
giới rồi?
Nếu nói về con số thì không thấm tháp gì
so với rất nhiều người bạn của tôi. Tôi mới
chỉ đi qua 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, một

Mỗi chuyến đi, tôi gỡ bỏ dần những định kiến
trong mình: “Tây” thì lạnh, phụ nữ Hồi giáo thì
khổ, Việt Nam thì đáng chán… Nhưng trên
một chuyến tàu xuyên biên giới Anh – Scotland, tôi từng được hai người phụ nữ lớn tuổi
người Ireland chạy sang “xí” giúp một chỗ
ngồi, rồi mở túi lấy hoa quả bánh kẹo mời ăn.
Hay hồi tham gia một chuyến giao lưu văn
hóa sinh viên tại Nhật, tôi gặp những cô gái
Hồi giáo người Indonesia, Malaysia, và họ
hoàn toàn không coi việc phải cầu nguyện
hàng ngày, phải che tóc hay mặc kín đáo là
một điều thiệt thòi. Và rồi đi đâu, cuối cùng
vẫn thấy yêu quê hương mình, yêu cái ồn ào,
những gương mặt thân quen, những nụ cười
lúc nào cũng nở trên môi.

6. Nếu cô con gái chị cũng muốn làm nhà
báo, chị có khuyến khích cháu không?
Con gái tôi từng, “Sau này nếu không làm
được nghề gì con sẽ làm báo như mẹ”. Thì
thôi, nếu cô nàng không làm gì khác thì làm
nhà báo cũng được (cười lớn).

7. Giữa gia đình và công việc, đối với chị
điều gì quan trọng hơn?
Đây luôn là một câu hỏi khó. Hôm vừa rồi
một người thầy nói với chúng tôi thế này,
lựa chọn giữa Đúng và Sai là rất dễ, nhưng
lựa chọn giữa Đúng với Đúng mới là chuyện
đau đầu. Gia đình rõ ràng luôn là một trong
những giá trị quan trọng nhất đối với mỗi con
người, nhất là phụ nữ. Nhưng ngược lại, công
việc cũng là một niềm đam mê của tôi. Nó
không chỉ là chuyện kiếm sống, mà tôi cũng
tìm thấy ý nghĩa, giá trị sống và thấy tình yêu
trong công việc.

8. Chị có hay phải đứng trước lựa chọn
giữa Công việc và Gia đình không?
Thường xuyên chứ, không chỉ là trong tư
duy, quan điểm sống mà từ những chuyện
nhỏ hàng ngày. Ví dụ, con tôi cần được đi
chơi, nhưng tờ báo cũng cần tôi để xuất bản
đúng hạn; hay đúng đến bữa cơm, tôi nhận
ra rằng mình còn một việc chưa hoàn thành
và phải quay trở lại cơ quan…

9. Trong những trường hợp ấy, chị lựa
chọn điều gì?
À, tôi chọn một người chồng biết cảm thông
và chia sẻ.

10. Vào cuối tuần, khi có thời gian cho
gia đình, chị thường làm gì?
Tôi cũng như những phụ nữ khác thôi, nấu
một món yêu thích, đưa con đi chơi, hoặc
hẹn hò với bạn bè (có điều khác chút ít so
với mọi người là do bình thường tôi hay
làm việc khuya nên sáng cuối tuần sẽ “ngủ
nướng” khá lâu). Có lúc cả nhà “chất” nhau
lên xe đi đâu đó khỏi Hà Nội. Có lúc thì về
Ecopark, chơi công viên, đạp xe, chạy nhảy
khắp nơi mà không lo khói bụi hay xe cộ.

11. Với nhiều người, ấn tượng đầu tiên
khi đặt chân đến Ecopark là cây cối, là
không gian xanh. Chị vui lòng chia sẻ về
những cảm xúc đầu tiên khi đến mảnh
đất này và gặp gỡ những con người nơi
đây?
Lần đầu tiên tới đây khi tất cả còn là một
đại công trường, tôi có chút băn khoăn liệu
khi hoàn thành có được như những lời hứa
hẹn. Nhưng 1 năm sau quay lại, tất cả đã
thay đổi, tôi ngạc nhiên vô cùng. Cây xanh,
không gian thoáng đãng, tiếng chim hót,
tiếng nhạc, những con người thân thiện.
Một không gian như vậy ở đất Hà Nội này
thật hiếm.

12. Ecopark đang được nhiều người chọn
như một nơi nghỉ dưỡng (resort) cuối
tuần. Chị có thấy hứng thú với xu hướng
này không?
Tôi còn có ý định biến chính căn hộ của
mình thành một khách sạn mini cho những
người có nhu cầu như vậy cơ. Nhiều bạn
bè tôi cuối tuần, hay khi có người thân từ
Sài Gòn ra thường rủ nhau về Ecopark chơi.
Rõ ràng là một lựa chọn phù hợp, đường xá
thuận tiện, nhiều hoạt động thú vị, các dịch
vụ đều tốt. Nếu có một khách sạn mini nữa
thì hoàn hảo nhỉ.

13. Chị có thể nói về các kế hoạch “nho
nhỏ” thú vị sẽ thực hiện tại nơi đây, đơn
giản như mời bạn bè trải nghiệm cuối
tuần tại Eco hay tổ chức một triển lãm
ảnh thú vị như anh chị đã làm ở khách
sạn Metropole?
Tôi và bạn bè từng tổ chức gian hàng “Sâu
đo” tại chợ phiên Eco Sunday. Ở đó các
cháu được tự bán hàng, tự quản lý tài chính
(và trả nhầm khá nhiều tiền) (cười lớn). Bọn
trẻ cực kỳ hứng thú. Tôi còn nhiều ấp ủ lắm,
muốn đăng ký tổ chức chiếu phim ngoài
trời, nơi người ta nằm ngồi trên bãi cỏ và
xem phim từ những màn chiếu lớn. Triển lãm
ảnh cũng là một ý hay. Nói chung, chúng ta
có quá nhiều việc cần làm, muốn làm, và
có thể làm.
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mùa chim
làm tổ

Vào những ngày nắng đẹp, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những đôi uyên ương đang dạo chơi trong khu vườn hạnh phúc –
một cái tên thân mật những nhiếp ảnh gia ưu ái đặt cho Khu đô thị Xanh Ecopark. Nơi đây, vừa có sự lãng mạn, phóng
khoáng của thiên nhiên, sông nước, vừa có nét hiện đại của Châu Âu, cùng vẻ cổ kính của làng quê Việt.
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Chen lẫn trong màu xanh non của những thảm cỏ ngút tầm mắt, là những hàng cổ thụ trăm tuổi tỏa bóng
mang tới sự dễ chịu cho cô dâu chú rể trong suốt ngày hè dài tạo dáng.
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Vào mùa xuân, bạn sẽ có bộ ảnh cưới
rực rỡ trên nền bạt ngàn sắc hoa như
dạ yến thảo mỏng manh, thược dược
tươi tắn, ban tím dịu dàng…
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Kiến trúc cổ điển phảng phất dấu ấn thời gian đem đến phong vị lạ và
đẹp cho album cưới của bạn
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Ngày
bình thường
ở Ecopark
Không giống các dịp
lễ tết hay những kỳ
nghỉ cuối tuần, ngày
bình thường ở Ecopark mang một sắc
thái riêng, bình yên,
dung dị và đậm chất
nhân văn.
Tôi thức dậy khi những tia nắng đầu tiên
lọt vào gian phòng qua khung cửa sổ.
Thoáng chút bối rối, ngỡ ngàng trong
một không gian hoàn toàn tĩnh mịch,
không tiếng còi xe, không tiếng rao quà
sáng, không cả tiếng loa phát thanh
phường ầm ĩ chói tai… Tôi chợt nhận ra,
hôm nay mình ở Ecopark.
Không biết tại sao tôi lại chọn nghỉ đêm
đầu tiên trong căn hộ mình mới mua tại
Ecopark vào một ngày giữa tuần, thay vì
vào các dịp lễ tết như bạn bè tôi thường
làm. Có lẽ bản tính tôi khác người. Có
lẽ điều tôi mong muốn khám phá không
chỉ là những sắc màu rực rỡ, những phút
giây vui vẻ thoáng qua.
Khi tôi bước xuống đường, mặt trời đã
lấp ló ở trên cao. Hiếm có một buổi sáng
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mùa hè đẹp trời như vậy. Nắng vàng như
mật ong, dịu dàng mà không chói gắt,
óng ánh trên những tán cọ xanh. Không
gian ngập tràn một mùi hương không
tên, nhẹ nhàng, dịu ngọt. Đó đây, tiếng
chim hót ríu ran, tiếng trẻ em cười giòn
tan, trong như ngọc. Tôi chợt nhớ một
sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê phố núi,
cùng cô bạn đồng nghiệp, trong chuyến
công tác Hà Giang vài năm trước. Trời
cũng trong xanh thế này, và không gian
cũng nguyên sơ, tươi mới. Chúng tôi đã
cùng ước ao có một ngày được rời xa
phố thị ồn ào, náo nhiệt để sống cuộc
đời thanh bình, giản dị của những người
dân vùng cao.
Bể bơi đã mở cửa rồi. Cô nhân viên phục
vụ nhìn tôi cười thân thiện. Làn nước mát
trong xanh và những tấm dù trắng muốt
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mời gọi thiết tha. Giá mà được nằm dài
dưới những tán dù, thưởng thức ly nước
mát và thả hồn vào một cuốn tiểu thuyết
Best Seller nào đấy. Nhưng hôm nay tôi
còn rất nhiều điều cần khám phá.
Phố Trúc hiện ra sau những hàng cây
xanh mướt mát và những giò hoa lộng
lẫy sắc màu. Dù là ngày thường, khung
cảnh nơi đây vẫn vui tươi, nhộn nhịp. Hầu
hết các dãy bàn ngoài trời đều kín chỗ
ngồi. Các cửa hàng thời trang, lưu niệm,
trang trí nội thất cũng tấp nập người vào
ra. Không cưỡng nổi mùi hương quyến
rũ của cà phê, tôi ngồi ghé bàn với một
người đàn ông chừng 40 tuổi, đang say
sưa làm việc trên laptop.
- Chị sống ở đây à? – Anh ta bắt chuyện.
- Vâng, ngày đầu tiên. Còn anh? – Tôi

ecopark trong tôi

hỏi lại.
- Không. Tôi có cửa hàng bên này. Sáng
nào cũng ngồi ở đây, nhấm nháp ly cà
phê, nghe chim hót, ngắm trời đất, cỏ
cây. Lâu dần thành quen, đâm ra nghiện. Hôm không có việc gì, cũng phải
mò sang đây bằng được. Chị thấy có
buồn cười không?
Tôi ngồi im, ngắm tia nắng mặt trời lọt
qua kẽ lá, tạo thành những quầng sáng
huyền ảo, lung linh. Gió xào xạc thổi
qua từng khóm trúc. Xa xa, vọng lại
tiếng cười nói rộn ràng của các em nhỏ
trường Đoàn Thị Điểm. Anh ta có lý, một
không gian yên bình và viên mãn như
vậy, không dễ kiếm tìm ở đất nội đô.
Rời phố Trúc, tôi đi miên man dưới những
hàng cây, qua đồi cỏ xanh, hồ nước, qua

những tòa nhà cao tầng, những căn biệt
thự phủ đầy hoa lá. Mấy bé gái mặc váy
hồng xinh quá, chạy đuổi nhau trên con
đường lát sỏi. Mấy anh thợ xây vui tính,
đang sửa lại hàng hiên cho ngôi nhà của
ai đó, hỏi tôi có bị lạc đường không. Mấy
chị nhân viên công ty cây xanh tỉ mẩn
ngồi tỉa từng cành cây, chiếc lá. Tôi gặp
cả hai bác già râu tóc bạc phơ ngồi chơi
cờ dưới gốc cây lộc vừng đang ra hoa
đỏ rực. Một cặp vợ chồng người Nhật đi
ngang qua nhìn tôi cười trìu mến. Mấy
chục năm nữa tôi sẽ bước vào độ tuổi
của họ, sẽ cảm nhận được niềm hạnh
phúc được ở bên nhau cho đến hết cuộc
đời.
Theo chân mấy chú gà gô mào đỏ, tôi
tới bờ Bắc Hưng Hải lúc nào không hay.
Dòng sông hiền hòa chảy giữa đôi bờ

lồng lộng nắng và gió, ôm trọn trong
lòng mình thành phố xanh mang tên
Ecopark. Tôi đi men những vạt cỏ hoa
rực rỡ, chen giữa những cánh bướm đủ
màu, cảm nhận phút giao hòa với thiên
nhiên, trời đất. Cánh đồng hoa cải ven
sông Hồng ngập nắng của một thời bé
dại chợt hiện về, sống động.
Ngày bình thường ở Ecopark trôi qua
như thế, rất bình yên, giản dị, nhưng để
lại trong tôi một niềm xúc cảm khó gọi
nên lời. Sao tôi phải đắn đo lâu đến thế,
trước khi quyết định mua căn hộ ở khu
Rừng Cọ này? Sao tôi phải do dự nhiều
đến thế trước khi dứt khoát chuyển tới
sống nơi đây? Hạnh phúc luôn ở đâu đó
rất gần, mà đôi khi ta chỉ chợt nhận ra,
vào một ngày thật bình thường.
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sống xanh
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giáo dục

Lắng đọng cảm xúc

ngày khai trường

Tháng 9 – trời đã chuyển mình sang
thu, sân trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark sau một tháng hè yên ả bỗng chốc
ríu rít tiếng nói cười hân hoan của phụ
huynh, học sinh trong ngày khai giảng.
Ngày tựu trường gần với Trung thu đã tạo cơ hội cho
các em có những trải nghiệm hết sức thú vị trong
buổi đầu tới lớp. Chị Nguyễn Lan Anh, phụ huynh
em Hoàng Anh Tuấn lớp 1A3 chia sẻ: “Sáng nay cháu
không chịu vào lớp cùng các bạn, chỉ khóc đòi mẹ
đưa về nhà, vậy mà sau khi nhìn thấy bánh nướng
bánh dẻo, được tự tay nặn bánh, cháu nhất quyết
không chịu về, đòi ngày nào cũng đi học. Hoạt động
này sẽ tạo nên một kỉ niệm đáng nhớ với các em”.
Sau lời hứa trang nghiêm dưới lá Quốc kì: “Măng
non đất nước, tiếp bước cha anh, làm nghìn việc
tốt, xứng cháu Bác Hồ", lễ khai giảng kết thúc mở ra
phần hội hết sức vui nhộn với các trò chơi dân giang
như đưa bóng bằng đầu, nhảy bao bố, kéo co, làm
bánh Trung thu. Ý nghĩa hơn cả là gian hàng từ thiện
bán các sản phẩm là đồ dùng học tập, sách vở do
chính các em học sinh ủng hộ. Nhà trường mong
muốn các hoạt động thiện nguyện sẽ giúp các em
hiểu được giá trị của lòng nhân ái, sự sẻ chia và lòng
yêu thương con người. Đây cũng là một hoạt động
tiếp nối những trại hè sáng tạo mà nhà trường đã
tổ chức trong mùa hè vừa qua. Em Phạm Hải Hà,
học sinh lớp 6A1 hào hứng khoe thành tích của gian
hàng mình phụ trách: “Tháng trước con tham gia trại
hè quốc tế ở trường, con có hứa với cô giáo nước
ngoài sẽ cùng cô tới thăm các bạn học sinh nghèo.
Hôm nay gian hàng con bán được 500 nghìn, con
rất vui vì sắp thực hiện được lời hứa”.
Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa như trại hè
sáng tạo, hội chợ, biểu diễn văn nghệ, câu lạc bộ
thể thao, ngoại ngữ, trong thời gian sắp tới, trường
PT Đoàn Thị Điểm Ecopark dự kiến sẽ tổ chức thêm
nhiều các chuyến đi từ thiện có ý nghĩa thiết thực
để học sinh có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt
động thực tế xã hội, từ đó các em sẽ có cơ hội được
trau dồi các kỹ năng sống cần thiết và hoàn thiện
nhân cách sống cho bản thân mình.
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Ecopark – Con muốn kể cô nghe
Đó là câu nói mở đầu cho những câu chuyện hết sức ngây thơ và đáng yêu của bé Rose – người
Mỹ, 6 tuổi, căn E2 – 1106 Rừng Cọ khi kể về ngôi nhà thứ hai của mình ở Ecopark.
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Có người nói, nếu bạn may mắn, bạn sẽ tìm
thấy được một nơi đặc biệt cho riêng mình, một
nơi mà thời gian như dừng lại, không gian như
rộng ra để lòng người ấm lại và tình yêu dạt
dào. Ecopark với gia đình Lyoia Sue chính là
một nơi như thế!

Gia đình người Mỹ nhà ông Ernie Lyioa Sue với
5 thành viên bao gồm: Vợ Lydia, 3 con gái Rose,
Ernie, Charity, và con trai Paul James sống tại căn
E2 – 1106 Rừng Cọ gần một năm và rất nổi tiếng
với gian hàng Cowboy Hamberger ở chợ phiên
EcoSunday.

Với đa số mọi người khi được hỏi
Ecopark có màu gì, sẽ không ngần
ngại trả lời là màu xanh. Xanh của
bãi cỏ trải dài trong công viên, của
những tán cây tỏa bóng um tùm
khắp khu đô thị hay những mảng
dây leo xanh ngăn ngắt. Nhưng với
Rose, Ecopark lại là màu vàng. Bởi
cô bé thích nhất là “những chú hề
thổi lửa đạp xe ở Econite”, mà lửa
là màu vàng, nên Ecopark cũng
vậy. Rose đã dành cả nửa thời gian
của buổi gặp gỡ để kể về những
thứ màu vàng (yellow things) mà em
thích. Nào là ông trăng vàng giữa
công viên, ống trượt màu vàng ở khu
vui chơi trong nhà, những dải hoa
vàng dưới chân tháp, bức tường có
đá vàng kì lạ (mà theo tôi hiểu thì là
đá ong Bát Tràng) và cả nắng vàng.
“Ở Florida cũng rất vàng, Ecopark
rất giống nhà con. Con rất thích đạp
xe cùng các bạn hàng xóm ở công
viên”, Rose liến thoắng kể. Ecopark
với Charity, em gái của Rose cũng
thật giản dị nhưng vô cùng đặc biệt.
3 tuổi, Charity thích gặp bạn Bông
hàng xóm bên khu D – Rừng Cọ,
chơi cầu trượt ở Kolorado và ngắm
chim bồ câu dưới chân tháp. Charity
không tới trường, mà tự học cùng
mẹ ở nhà, nên em rất thích thú khi
làm quen với những từ mới, những
định nghĩa về con gà lôi, con đại
bàng, con khỉ, sông khác hồ như
thế nào… bằng những dẫn chứng
trực quan chứ không phải là hình
ảnh trong sách vở.
Ông Lyoia Sue, bố của các em cho
biết: “Cả 4 thành viên nhí trong gia
đình bao gồm Rose - 6 tuổi, Ernie
– 4 tuổi, Charity – 3 tuổi và Paul
James – 1 tuổi đều sẽ theo mô hình
tự học (home study) cho tới năm 18
tuổi giống mẹ. Tôi đã từng ở Hàn
Quốc, HongKong, Ciputra nhưng
ở đây tôi thấy môi trường phù hợp
nhất với mô hình tự học của gia
đình. Vợ tôi có thể yên tâm cho các
con ra công viên, xuống phố, dạo
chợ, tham gia kinh doanh gian hàng
Cowboy Hamberger mà không lo
sợ về tai nạn giao thông hay người
xấu, thoải mái cùng con vẽ nên
những kí ức đẹp và trong trẻo giữa
thiên nhiên và những người hàng
xóm thân thiện”.
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Đơn giản mà tinh tế
“Thiết kế nội thất của căn nhà không chỉ
phù hợp với sở thích của gia chủ, mà còn
phải tạo được cảm giác dễ chịu, thoải mái
đối với khách ghé thăm” a Vũ Thanh Sơn,
chủ nhân căn hộ C2 – 606 - Rừng Cọ
chia sẻ về ý tưởng thiết kế của mình.
Vốn là người cởi mở nên nhà anh Sơn luôn
là địa điểm tập trung liên hoan của bạn
bè và người thân. Căn hộ 92m2 được anh
bày trí đơn giản nhưng hài hòa với gam
màu be nhẹ nhàng. Đồ đạc được bố trí
vừa đủ, đơn giản nhưng đồng bộ, từ chiếc
tủ thờ tới chiếc ghế nhỏ cũng được thiết
kế riêng… Đặc biệt, cách kết hợp khéo
léo giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng
của đèn trong phòng khách như kéo gần
thiên nhiên bên ngoài vào trong nhà, đem
lại cảm giác thư thái và êm ả.
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Hệ thống đèn trần trang trí có thể thay đổi
nhiều màu như xanh, tím vàng... tạo nên
sự đa dạng cần thiết trong các buổi tiệc.
Trong thời gian tới, anh sẽ thiết kế thêm
phần đối xứng với đèn trần bằng hoạ tiết
trống Đồng Đông Sơn, tạo nên chút cổ
điển cho căn nhà. Anh cũng chia sẻ: “Để
có được không gian đẹp thì công sức thiết
kế ban đầu là 50%, còn lại 50% là do chủ
nhà chăm chút, gìn giữ, mang hơi thở cuộc
sống vào căn hộ”. Bởi vậy, các thành viên
trong gia đình luôn “làm giàu” cho căn nhà
bằng các món quà lưu niệm xinh xắn, ý nghĩa sau mỗi chuyến đi xa.
Phòng bếp và phòng ăn sử dụng nội thất
màu trắng giúp cho căn bếp trở nên gọn
gàng và ngăn nắp hơn. Với cấu trúc của
căn Rừng Cọ, phòng ngủ tuy không lớn
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xong vẫn đầy đủ công năng. Đồ nội thất
với họa tiết và màu sắc trầm lắng tạo cảm
giác thư thái cho giấc ngủ sâu. Khung cửa
kính đón gió và nắng giao hòa với thiên
nhiên bên ngoài biến phòng ngủ trở thành
phòng làm việc thoải mái khi cần thiết.
Rất may mắn bởi khu căn hộ Rừng Cọ đã
được thiết kế theo phong cách hiện đại,
và hài hoà với cảnh quan chung, đặc biệt
là cách bố trí các phòng, hệ thống điện,
cáp truyền hình, điện thoại, Internet…đảm
bảo tốt nên chủ nhân không cần can
thiệp quá sâu vào kiến trúc hiện có của
căn nhà. Lời khuyên của anh tới những cư
dân Rừng Cọ để có một không gian ưng ý
là hãy coi ngôi nhà như đứa con cưng của
mình, vun vén, chăm chút cho nó bằng tất
cả tình yêu.
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chuyện làng eco

Chuyện làng Eco

Chị Vũ Thị Thu Huyền (Nhà A2):

Anh Trần Sơn Bình (nhà 1704 E2)

Anh Quốc Anh (Phố Trúc):

Tôi rất cảm kích trước sự thành thực và
tận tâm của đội ngũ an ninh của Ecopark.
Mới đây, tôi làm rơi 1 túi đựng 50,000,000
VND mới rút từ ngân hàng về. Quả thực,
tôi không nghĩ sẽ tìm lại được. Nhưng chỉ
1 ngày sau, đã thấy anh trưởng ca an ninh
mang túi tiền nguyên vẹn tới tận nhà trao
trả. Tôi càng thêm tin tưởng vào quyết định
của cả gia đình chuyển về nơi đây an cư,
lạc nghiệp.

Bầu trời ở Ecopark dường như rộng hơn
những nơi khác. Mỗi khi nhìn trời khi có
những biến động thời tiết, tôi thấy thú vị
vô cùng. Tôi nói trêu với mấy người bạn
tôi, có nhà ở Ecopark là bố mẹ và con
cái sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu trời mây,
tự nhiên, phát triển tư duy khoa học, trên
thông thiên văn, dưới tường địa lý. Rất tốt,
rất tốt.

Làm trong lĩnh vực dầu khí, tôi hay phải
sang các nước Trung Đông công tác, và
phải sang đây mới biết cây xanh đáng quý
với họ đến nhường nào. Những quốc gia Ả
Rập này đa số được xây dựng trên những
mỏ dầu lớn giữa hoang mạc, nơi mà giá 1
lít nước còn đắt hơn cả một lít xăng. Vậy
mà để cây cối được xanh tốt trên cái nóng
hầm hập và đất cát cháy khô của sa mạc,
họ sẵn sàng làm đường ống tưới tiêu hàng
chục lít nước một ngày cho từng cây. Vậy
nên đặc điểm để nhận biết nơi ở của
những người thuộc hoàng gia hoặc trùm
dầu mỏ nơi đây là xung quanh nhà của
họ được trồng rất nhiều cây xanh, vì chỉ
có họ mới đủ tiền để duy trì thứ không khí
xanh tươi đắt đỏ này. Tháng 12 năm nay
có công ty đối tác của Ả rập sang VN, tôi
nhất định sẽ dẫn đoàn về Ecopark, để họ
được tận mắt chứng kiến sự xa hoa hoàn
mỹ về nơi ở của hoàng gia và các ông
trùm dầu mỏ Việt Nam.

Đặng Thị Hường (Nhà 906 B2): Cứ sáng mở
cửa đi làm, tôi đã thấy các cô vệ sinh ở Ecopark dọn dẹp chăm chỉ, tận tình. Các cô còn
rất xởi lởi, gặp ai cũng hỏi han, chuyện trò.
Hôm nhà tôi chuyển từ D3 sang B2, các cô
nhiệt tình giúp gia đình bê đồ va lau dọn nhà
cửa tinh tươm. Cảm ơn các cô nhiều lắm.

Chị Vũ Thị Diệu Oanh (nhà 2302 E2):
Căn chung cư mà vợ chồng tôi đang sở hữu
tại Ecopark có một phòng khách tuyệt vời.
Cả một mảng tường kính với view nhìn ra bát
ngát công viên Mùa Hạ & cầu Bắc Hưng Hải.
Buổi tối đèn điện lung linh, cứ tưởng như
mình ngồi café trên khách sạn Sofitel Plaza
ngắm đường Thanh Niên cơ chứ.
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Anh Đại Dương Đỗ (Phòng 303 B2):
Mới chuyển về Ecopark được 4 tháng,
nhưng do công việc nên tôi phải đi công
tác nước ngoài đã 2 tháng nay. Làm việc
ở Berlin hiện đại, nhiều lúc thực lòng tôi
lại thấy nhớ nhịp sống nhẹ nhàng thanh
cảnh ở Ecopark. Ở nhà tôi đi bơi khá đều
đặn, rồi café với mấy người bạn ngay
trong khu đô thị, hoặc đơn giản là đi dạo
buổi tối thôi. Đợt này về tôi còn tính đầu
tư thêm căn nữa ở khu Park River đang
mở bán bên kia sông.

Anh Lê Hùng(Nhà 1302 E2): Cuối tuần rồi tôi mời đội bạn cấp 3 đã chơi với nhau 17
năm về nhà chơi. Tuổi này, bạn bè tôi ai cũng con cái lít nhít, tay bồng tay bế. Thành
ra thứ 7 vừa rồi, nhà tôi hệt như một nhà trẻ ríu ra ríu rít. Bọn trẻ con chơi chán, nghịch
chán thì nằm úp thìa bên nhau ngủ ngon lành. Trông yêu vô cùng.
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