
Személyes
Bejelentések és Meghívók

Bejelentések és Meghívók - Születés
magyar görög
Örömmel értesítünk, hogy megszületett... Είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την γέννηση...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Είμαι χαρούμενος να σας ανακοινώσω ότι... τώρα
έχουν ένα μικρό αγοράκι/κοριτσάκι.

Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését

Szeretnék bejelenteni kisbabánk
megszületését.

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε την γέννηση του μικρού
μας μωρού.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας συστήσουμε...
το νέο αγοράκι/κοριτσάκι μας.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését, általában képeslapon a kisbaba képével

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

Εύχομαι η κάθε μέρα που θα ξημερώνει για το παιδάκι
μας να είναι γεμάτη χαρά και ευτυχία.

Gyakori angol mondás, amikor egy pár beszeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon. Είμαστε πανευτυχείς και ευγνώμονες για την γέννηση
του μωρού μας.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε το νεότερο
μέλος της οικογένειας μας...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk
megszületését.

Είμαστε πανευτυχείς να ανακοινώσουμε την άφιξη
του γιου/της κόρης μας.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés
magyar görög
... és .... eljegyezték egymást. ... και ... έχουν αραββωνιαστεί

Eljegyzés bejelentésénél
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... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték
egymást.

... είναι ευτυχείς να ανακοινώσουν τον αρραβώνα
τους.

Eljegyzés bejelentésénél

Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését. Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον αρραβώνα
του... και της... .

Eljegyzés bejelentésénél

.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését

...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő
várható.

Ο κύριος και η κυρία..., ανακοινώνουν τον αρραβώνα
της κόρης τους, ..., με τον..., γιο του κύριου και της
κυρίας... . Ο γάμος θα γίνει τον Αύγουστο.

Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését

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

Ελάτε και διασκεδάστε μαζί μας στο πάρτι αρραβώνα
του... και της... για να γιορτάσουμε μαζί τον αρραβώνα
τους.

Eljegyzési partira meghívó

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

Είσαστε ευπρόσδεκτοι να παραστείτε στο πάρτυ
αρραβώνων του... και της... στις... .

Eljegyzési partira meghívó

Bejelentések és Meghívók - Házasság
magyar görög
Örömmel jelentjük be, hogy ... és ....
összeházasodtak.

Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον γάμο του...
και της... .

Házasság bejelentésénél

.... hamarosan .... lesz. Η δεσποινίδα... θα γίνει σύντομα κυρία...
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be

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

Ο κύριος... και η κυρία... είναι ευτυχείς να σας
προσκαλέσουν στον γάμο τους. Είσαστε
ευπρόσδεκτος/η να έρθετε και να απολαύσετε αυτή
την ξεχωριστή μέρα μαζί τους.

Pár által használt meghívó formula

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

Ο κύριος και η κυρία... επιθυμούν την παρουσία σας
στο γάμο του παιδιού τους στις...

Amikor házasulandók szülei hívnak meg valakit
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Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és ....
számít a jelenlétedre az esküvőjükön...

Έπαιξες σημαντικό ρόλο στην ζωή τους, ο... και η... θα
ήθελαν να σε προσκαλέσουν στον γάμο τους στις...

Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események
magyar görög
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a .... Θα ήταν χαρά μας αν ερχόσασταν μαζί μας στην

εκδήλωση... στις...
Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor

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

Ζητάμε την χαρά της παρέας σας στο δείπνο μας
απόψε για να εορτάσουμε μαζί...

Vacsorameghívás

Szeretettel meghívjuk a ... Είσαστε εγκάρδια ευπρόσδεκτοι στο...
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor

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

Οργανώνουμε ένα πάρτι μεταξύ φίλων για να
γιορτάσουμε... και θα είμασταν ευτυχείς αν
ερχόσασταν.

Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre

Nagyon szeretnénk, hogy elgyere. Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν ερχόσουν.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott
személy elmenjen

Szeretnétek eljönni a ...? Έλα στο... για... αν έχεις όρεξη.
Közvetlen, barátok meghívása
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