
Személyes
Bejelentések és Meghívók

Bejelentések és Meghívók - Születés
magyar olasz
Örömmel értesítünk, hogy megszületett... Siamo felici di annunciare la nascita di...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un
bambino/una bambina.

Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését

Szeretnék bejelenteni kisbabánk
megszületését.

Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro
figlio/nostra figlia...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Siamo lieti di presentarvi...

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.

Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci
sono anche io!

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

Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon. Con grande amore annunciamo la nascita di... .
Benvenuto/a!

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in
famiglia...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk
megszületését.

Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del
nostro bambino/della nostra bambina...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés
magyar olasz
... és .... eljegyezték egymást. ...e... annunciano il loro fidanzamento.

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

Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.

Eljegyzés bejelentésénél

Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését. Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Eljegyzés bejelentésénél

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

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

La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento
della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate
festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.

Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését

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

Festeggia con noi questo giorno di gioia per il
fidanzamento di ...e...

Eljegyzési partira meghívó

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

...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro
fidanzamento...

Eljegyzési partira meghívó

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

...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...

Házasság bejelentésénél

.... hamarosan .... lesz. Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be

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

...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter
condividere con te questo giorno di gioia.

Pár által használt meghívó formula

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

La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della
propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .

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

Continua a condividere con noi i momenti più importanti
della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...

Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események
magyar olasz
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a .... Saremmo felici di vederti il...alle...per...

Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor

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

Ti aspettiamo il... a... in occasione di...

Vacsorameghívás

Szeretettel meghívjuk a ... La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor

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

Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione
di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.

Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre

Nagyon szeretnénk, hogy elgyere. Contiamo sulla tua presenza.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott
személy elmenjen

Szeretnétek eljönni a ...? Hai voglia di vederci per...?
Közvetlen, barátok meghívása
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