
Osobní
Oznámení a pozvánky

Oznámení a pozvánky - Narození
česky maďarsky
S potěšením oznamujeme narození... Örömmel értesítünk, hogy megszületett...

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám chceme oznámit, že se...
narodil(a) syn/dcera.

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

Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte

S potěšením oznamujeme narození našeho
malého chlapečky/holčičky.

Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám představujeme..., našeho
syna/naší dceru.

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

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte

Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu!
Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi
nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....

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

Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte

S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět. Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S potěšením Vám představujeme nejnovějšího
člena naší rodiny...

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

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho
syna/naší dcery.

Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk
megszületését.

Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení
česky maďarsky
... a ... jsou zasnoubeni. ... és .... eljegyezték egymást.

Používá se při oznámení zasnoubení
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Osobní
Oznámení a pozvánky
... s radostí oznamují své zasnoubení. ... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.

Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení

S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... . Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Používá se při oznámení zasnoubení

Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery,
..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se
uskuteční v srpnu.

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

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

Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery

Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili
jejich zasnoubení.

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

Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a
... dne...

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

Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba
česky maďarsky
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou
oddáni... a...

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

Používá se pro oznámení svatby

Slečna se brzy stane paní ... .... hamarosan .... lesz.
Používá se pro oznámení svatby ženy

... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni
dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento
jedinečný den.

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

Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu

Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich
syna/dcery dne... v/na...

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

Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
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Osobní
Oznámení a pozvánky
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a
... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne...
v/na...

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

Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce
česky maďarsky
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti... Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....

Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod

Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u
příležitosti...

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

Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu

Jste srdečně zváni... Szeretettel meghívjuk a ...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích

Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli
bychom rádi, kdybyste mohli přijít.

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

Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost

Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít. Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi
viděli.

Chtěli byste přijít k... na...? Szeretnétek eljönni a ...?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli
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