
Personlig
Meddelelser og Invitationer

Meddelelser og Invitationer - Fødsel
dansk ungarsk
Vi er glade for at meddele fødslen af... Örömmel értesítünk, hogy megszületett...

Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille
søn/datter.

Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia
megszületett.

Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn

Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby. Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Vi er henrykte over at introducere dig for... vores
nye søn/datter.

Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.

Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn

Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye
fingre og tæer vokser vores familie... og er
henrykt over at meddele fødslen af...

Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal
növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ...
megszületését.

En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn

Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til
verdenen.

Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.

Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Vi er stolte over at præsentere/annoncere det
nyeste medlem af vores familie...

Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.

Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af
vores søn/datter.

Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk
megszületését.

Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse
dansk ungarsk
... og... er forlovet. ... és .... eljegyezték egymást.

Brugt til at meddele en forlovelse
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... er glade for at kunne meddele deres
forlovelse.

... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.

Brugt når et par vil meddele deres forlovelse

Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af...
og...

Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.

Brugt til at meddele en forlovelse

Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters
forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også)
af... . Et august bryllup er planlagt.

.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel,

... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.

Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse

Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre
deres forlovelse.

Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az
eljegyzésüket.

Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest
på...

Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára ....
(dátum)

Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab
dansk ungarsk
Vi er glade for at meddele
brylluppet/ægteskabet mellem... og...

Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.

Brugt til at meddele et bryllup

Frk.... bliver snart Fru. ... .... hamarosan .... lesz.
Brugt til at meddele en kvindes bryllup

Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres
tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er
velkommen til at komme og nyde denne
specielle dag med dem.

... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön.
Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a
különleges napot velük.

Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup

Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse
ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og...
den...

... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk
esküvőjén ...

Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet 
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Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ...
og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved
deres bryllup den... på...

Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít
a jelenlétedre az esküvőjükön...

Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder
dansk ungarsk
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage
sammen med os den... på... for...

Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....

Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en
bestemt person

Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved
en middag for at fejre...

Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy
megünnepeljük a ....

Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den

I er hjerteligt inviteret til... Szeretettel meghívjuk a ...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage

Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og
vi ville være meget glade hvis du kunne komme.

Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ...
és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.

Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed

Vi vil meget gerne have at du kommer. Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem
til at være der

Kunne du tænke dig at komme til... til...? Szeretnétek eljönni a ...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem
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