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Azken hamarkadan ezteiak goitik behera aldatu
dira. Egungo ezkongaiak natibo digitalak dira, eta
hauxe da egon den aldaketarik nagusienetakoa.
Den-dena internet bitartez bilatzen dute eta guztia
sare sozialetan publikatzen dute. Helburua ospakizun original bat egitea da. Ezkongaien ezaugarriei dagokienez, senargaiek batazbeste 32 urte izaten dituzte, eta 31 emaztegaiek. Gehienak aurretik
elkarrekin bizi ziren, eta 20.500 euro inguru gastatzen dituzte ospakizunean.
Lehen, ezkongaiak 20 urte ingururekin ezkontzen ziren.
Gaur egun ekonomikoki solbenteagoak dira, eta hori
igartzen da gonbidatuen zerrendetan konpromiso gutxiago eta lagun gehiago daudela ikustean.
Zeremonia erlijiosoak atzera egin du. Gehienak irailean
ezkontzen dira eta bakarrik %9k egiten dute ezkontzaeske formala gurasoen aurrean. Hori bai, %52k eutsi
egiten diote eraztun eta erlojuaren arteko trukeari konpromisoa adierazteko.
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TERRAZA EDERRA BISSTA PARREGAABEEEKIN 943 20 88 59

Ezteia online egiten da gaur egun. Online antolatzen
dute, beste bikote batzuei iritzia eskatzen diete, merkatuan dauden hornitzaileen inguruko informazioa eskatzen
diete…

New York, kruzeroak eta Tailandia
Letra gotikoekin egindako tarjetoiak eta gramaje handiko
sobre lakatuak zaharkituta gelditu dira. Gaur egun WhatsaApp bitartez edo posta elektronikoz egiten da gonbidapena, sarritan ingelesezko “Save the date” bezalako
berbak edo esaldiak erabiliz.
Hurrengoa opariaren kontua da. Jadanik ez da beharrezkoa denda edo biltegi handi batera joatea kafetera edo loreontzi bat enkargatzera. Orain dena bidaiaren inguruan
mugitzen da. Hotelaren edo abioiaren gastuak gonbidatuek ematen duten diruari esker ordaintzen dira.

"Esklusibotasuna, pribatutasuna
eta gastronomia bikaina
eskaintzen dizu
Fi nca B aus kai nek
antolatzen zabiltzan batai o,
j a un a r t z e e d o e z k o n tz a
os patz eko. Etorri eta ezagutu"
Ma rk in a X e m ei n
Telf. 94 424 9059
bauskain@grupoiruna.net
www.fincabauskain.com

Bidebarrieta, 5

Tel. 943 201 547

CAPI

New York da ezkonberriek gustokoen duten helmuga.
Bikoteen %15k Empire Staten amaitzen dute, Manhattan kontenplatzen. %10 kruzero batera joaten dira “piña
colada” dastatzera, eta %9k Tailandiako “pad thai”aren
aldeko apostua egiten dute. %8, antzina bezala, penintsula iberikoan gelditzen dira.

www.capiestetica.es
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LASER DEPILAZIOA

BETILE
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LIFTING

Interneteko zenbait webgunetan mahaiak birtualki antolatzeko aukera ematen dute. Gonbidatuaren izena ematen zaien pertsonaiak sortzen dira, eta baita ezkontzaareto bat ere: bertan norberak mahaiak nahi duen bezala
antolatzen ditu.

5 saioetarako BONOA 99€
Hanka osoak + iztarteak
+ besapeak 95€
Hanka osoak 60€
Iztarteak+Besapeak 50€
Bularra+Abdomena 50€

Oroitzapenek ere eboluzionatu egin dute. Argazki-albuma ez zaio edozeini enkargatzen. Bikote gehienek
profesional bat kontratatzen dute, eta oso maila handiko
ezkontzetan ezin dira falta dron batetik ateratako argazki eta bideoak.

Bizkarra+Lunbarra 50€
Ezpaina/Begitartea 10€E
Zona/saioko 30€E

Azido hialuronikoko
ile-tratamendu berriak

Estaziño, 4
Bidebarrieta, 28

Argazkiak denbora errealean igo
Gaur egungo argazkilari profesionalek espontaneitatea
eta posadurik gabeko argazkiak bilatzen dituzte. Dena
dela, askotan argazki onenak gonbidatuek egiten dituzte
euren mugikorrekin. Detailerik ihes ez egiteko, bi aukera
daude: jendeak bere argazkiak Instagramera igotzea
`hastag´ berbera erabilita, edo aplikazio berezi bat erabiltzea. Kasu horretan, pribatua den galeria birtual bat
sortzen da, eta ordenagailuko konexioaren bitartez denbora errealean proiektatu daiteke banketean. Aplikazio
horrek aukera ematen du argazkiak modu desegokian
igotzen ari den gonbidatua blokeatzeko.

943 254776

943 20 79 73

San
Andres
gozotegia

Ezkontzetarako tartak eta
opariak prestatzen ditugu

943 20 88 47 645 67 85 76
El Corte Ingles-ean
Errebal, 14
607 926 886
elvestidor.eibar

TEL.

ROCA

CALBETON, 16
-EIBAR-

943 20 80 06

Ezkontza eta egun
berezietan ZUREKIN!!

Eta lotsatienak motibatzeko, ‘photocall'a indar handiarekin sartu da: betaurreko erraldoiekin, pirata partxe batekin edo apatxe lumekin posatu daiteke. `Fotomaton´
modernizatuak ere badaude, eta bakoitzak momentuan

eraman ditzake aurpegi arraroak jartzen lagunekin ateratako argazkiak. Ez dugu ahaztu behar gonbidatuen batazbesteko adinak behera egin duela.
Gauza guztiei buelta eman zaie. Gero eta gutxiago dira
ezkonberriei arroza botatzen dietenak. Lore-hostoak ere
zaharkituta gelditu dira. Egun konfetia botatzen da
gehienbat. Eta modan egon nahi baduzu, jendearen artean koloredun burbullak egiten dituzten tramankuloak
banatu ditzakezu.
Otordu edo banketeko dekorazioa bonbila txikiekin betetzen da gauez, eta banderatxoekin egunez. Eta modan
daude ‘farm' estilokoak, Estatu Batuetako baserri estiloa
imitatuz.
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Soinekoa hondatzea
Egun ez da nahikoa eztei-banketea. Eztei-aurrekoa nagusitzen da, jai-giroa berotzeko; eta eztei-ostekoa. Eta
gauza bera gertatzen da bikotearen argazkiekin. Azken
tendentzia 'trash the dress’ da, hau da, ezkontza eta gero
soinekoa hondatzea, mendian, itsasoan sartzen edo hondarrean iraulka egiten den argazki saio batean.

Belaustegi
Baserria

JATETXEA
www.belaustegi.com

San Migel gaina z/g
943 743 102
ELGOIBAR

Zure ezkontza zure neurrira!

BITXITEGIA
ERLOJUDENDA
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T. Etxebarria, 24
Tel. 943 20 73 04

Bidebarrieta, 8 tel. 943 05 60 82
●

Zuloagatarren, 7
943 53 93 34
KONPLEMENTOAK

ez

BODARIK
dugu ospatzen
BAINA GUZTIEK ESATEN DIGUTE
EGIN BEHARKO GENUKEELA

Ezkondu aurreko agurra
Ezkondu aurreko agurra ezkondu aurreko egunetan
emaztegaiarekin edo senargaiarekin egiten den festa da,
inoiz ez bikotea elkarrekin. Afariak edo bazkariak ohikoa izaten jarraitzen du, baina askotan hori ez da garrantzitsuena. Festa bitartean ekintza asko egiten dira.
Ohikoa da lagunek festaren protagonista mozorrotzea tabernaz taberna ibiltzeko. Beste parte-hartzaileek ere
ezaugarri amankomun bat eramaten dute: kamiseta berezia, kapela, pankartak… Batzuetan, ez beti, espektakulu erotikoak ikustera joaten dira, eta omenduari txantxak egiten zaizkio. Batzuk beste herri edo hiri batera
joaten dira festa bertan antolatzeko. Abentura-parkeetara
joatea ere modan jarri da, eta kirol arriskutsuak praktikatzea ere bai.
Ospakizun hauen lehenengo erreferentziak K.a. V. mendekoak dira. Espartako soldaduek ezkontza aurretik senargaiaren fideltasuna proban jartzen zuten; horretarako
emakume bati ordaintzen zioten gazteari ikuskizun batean probokatzeko.

ZU RE EZKONTZA XARMA NG ARRI ENA ERDI AROKO
BURDINOLAN ERAIKITAKO LANDA-HOTEL ESKLUSIBOAN
Antsotegi - Altzaa Auzoa, 15 Etxebarria / Markina-Xemein
946 169 100 / antsotegi@antsotegi.com

EZKONTZA
A
tarta
ak eta
a
despediidak
egiteko
o
SASOIZ ENKARGATU
DEGUSTAZIOA

T. ETXEBARRIA, 1 3
943 20 63 2 2

YOKASTA
manikura-aretoa
MANIKURA
5 €tik hasita
PEDIKURA
10 €tik hasita

zure azazkalak

zure espresiobidea

Ibarkurutze, 7
603 344 258

Tel.
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Ezkondu aurreko agur bat antolatzea pentsatzen baduzue, zure lagun mina harritzeko aukera ezinhobea
eskaintzen duten enpresak daude. Esate baterako,
Kantauri itsasotik azken belaunaldiko sekulako katamaran batean nabigatzeko aukera izan dezakezu, ingurune natural eta aire zabalean ospatzeko gehigarriarekin. Kanpoko jana eta edaria eramateko aukera
izango duzue.
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Ezkontza edo izatezko bikotea: gauza bera al da?
Ez. Legearen ikuspegitik ez dira gauza bera bikote ezkondua (Estatu mailako araudi batek arautzen du, Kode
Zibileko 44 artikuluak) eta izatezko bikotea (erkidegoetako legeek arautzen dute), eta ez dituzte eskubide berak. Bien arteko aldeak, dena den, lekuaren araberakoak
dira. Autonomia erkidego bakoitzak bere araudia duenez

943 573 196
Ego Gain, 4
nomaeibar@gmail.com

info@gerritek.net www.gerritek.net
Txantxa-Zelai, 4-6. Tel. 943 03 38 92

Arrate Gaina, 4 ● 279 Postakutxa
20600 EIBAR ● Tel. 943 121 262

Marka guztietako zerbitzu
teknikoa eta salmenta

EZKONTZAK
BATAIOAK
JAUNARTZEAK

RPS 246/14

www.kantabriajatetxea.com
kantabria@kantabriajatetxea.com

Neurrira egindako
software-aren garapena

kerala

www.estetikakerala.es
www.cosmeticadelbienestar.es

Urkizu, 11 solairuartea 943 53 05 25
Makillajea Etxean Bertan
Estetika Tratamenduak, Manikura, Depilazioak,
Emaztegaiendako BONO BEREZIA...
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izateko elkartzeen inguruan, lurralde batzuetan alde txikiak daude bien artean, eta
beste batzuetan handi samarrak. Ez ezkontzeak, hortaz, are eta desabantaila handiagoak ekartzen ditu. Izatezko elkartzeek
(erregistratuta egon edo ez) murriztuta
izaten dituzte eskubide batzuk, traba handiagoak eduki ohi dituzte eskubide horiek
gauzatzeko eta, batzuetan, segurtasun juridiko eskasagoa.
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Legezko ondorioei dagokienez, alargunsaria da oztoporik handienetakoa, neke-

zago lortzen baitute urteetan ezkondu gabe elkarrekin bizi izan direnek. Eskubide hori izateko, ia nahitaezkoa da erregistroan izena
emanda egotea, diru-sarrera txikiak izatea eta
elkarrekin urte jakin batzuk bizi izatea, beste
zenbait baldintzaren artean (aldatu egiten dira erkidego batetik bestera). Beste desabantaila bat
herentziekin gertatzen da, baina hori testamentuaren bidez konpontzen da.

