
Személyes
Bejelentések és Meghívók

Bejelentések és Meghívók - Születés
magyar vietnámi
Örömmel értesítünk, hogy megszületett... Chúng tôi rất vui mừng thông báo sự ra đời của bé...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Tôi xin vui mừng thông báo... đã sinh một bé trai/bé gái.

Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését

Szeretnék bejelenteni kisbabánk
megszületését.

Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng gia đình chúng
tôi vừa chào đón một bé trai/bé gái.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Chúng tôi xin vui mừng giới thiệu bé trai/bé gái nhà
chúng tôi...

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.

Mười ngón tay xinh, mười ngón chân xinh. Cùng giơ và
đếm, thêm thành viên cho gia đình. Chúng tôi,... và..., xin
vui mừng thông báo bé... đã chào đời.

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

Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon. Chúng tôi xin vui mừng đón chào sự ra đời của bé...
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Chúng tôi xin vui mừng giới thiệu thành viên mới nhất
của gia đình chúng tôi...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk
megszületését.

Chúng tôi xin vui mừng thông báo bé trai/bé gái của
chúng tôi đã chào đời.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés
magyar vietnámi
... és .... eljegyezték egymást. ... và... đã đính hôn.

Eljegyzés bejelentésénél
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Személyes
Bejelentések és Meghívók
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték
egymást.

... xin vui mừng thông báo đã đính hôn.

Eljegyzés bejelentésénél

Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését. Chúng tôi xin vui mừng thông báo... và... đã đính hôn.
Eljegyzés bejelentésénél

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

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

Ông... và bà... xin thông báo con gái... đã đính hôn với
..., con trai của ông... và bà... Dự kiến đám cưới của hai
cháu sẽ diễn ra vào tháng Tám.

Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését

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

Mời bạn đến tham dự lễ đính hôn của... và...

Eljegyzési partira meghívó

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

Trân trọng mời bạn đến tham dự lễ đính hôn của... và...
vào ngày...

Eljegyzési partira meghívó

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

Chúng tôi xin vui mừng thông báo hai cháu... và... sắp
thành hôn.

Házasság bejelentésénél

.... hamarosan .... lesz. Cô... sẽ sớm trở thành bà...
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be

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

Cô dâu... và chú rể... xin trân trọng mời bạn tham dự lễ
thành hôn của hai người. Mong bạn có thể đến tham dự
và chung vui cùng hai bên gia đình trong ngày trọng đại
này.

Pár által használt meghívó formula

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

Chúng tôi,... và... ,xin trân trọng mời ông / bà đến tham
dự lễ thành hôn của hai cháu nhà chúng tôi vào ngày...
tại...

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

Thân mời bạn... đến tham dự lễ thành hôn của... và...
vào ngày... tại...

Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események
magyar vietnámi
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a .... Chúng tôi xin trân trọng mời bạn đến chung vui cùng

chúng tôi vào ngày... tại... nhân dịp...
Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor

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

Chúng tôi trân trọng mời bạn đến dùng bữa tối cùng
chúng tôi để ăn mừng...

Vacsorameghívás

Szeretettel meghívjuk a ... Trân trọng mời bạn đến tham dự...
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor

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

Chúng tôi xin mời bạn đến tham dự một buổi tiệc giữa
bạn bè để ăn mừng...

Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre

Nagyon szeretnénk, hogy elgyere. Chúng tôi rất mong bạn sẽ có mặt.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott
személy elmenjen

Szeretnétek eljönni a ...? Bạn có muốn đến... nhân dịp... không?
Közvetlen, barátok meghívása
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