
1. 

Kedves Családunk és Barátaink!  
Szeretettel meghívunk, hogy velünk örüljetek, mikor  

2011………… órakor a ……….. Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében,  
majd a Református Templomban végleg összekötjük életünket.  

Közös Életünk első óráit töltsétek velünk a ……..ben egy vacsorával egybekötött 
mulatozáson. 

2. 

Itt van eljött a nagy nap, amikor szív a szívnek hűséget fogad.  
Legyenek hát tanúi ezen eseménynek, s jelenlétükkel tiszteljenek meg bennünket.  

Szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját  
2011. ………… órakor  

a …………………….ban tartandó esküvőnkre  
majd az azt követő ünnepi vacsorára. 

3. 

Szeretettel meghívunk Titeket, hogy velünk örüljetek, mikor 
2011…………. órakor a ………………ban végleg összekötjük életünket.  

Közös életünk első óráit töltsétek velünk egy vacsorával egybekötött mulatozáson. 

4. 
 

Úgy döntöttünk, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét, s e nemes napon ………-én 
házasságot kötünk.  

Szeretnénk, ha Ön és kedves családja osztozna velünk a nap örömeiben,  
izgalmaiban és megtisztelne jelenlétével  

........ órakor a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében  
majd ......... órakor a Bazilikában tartandó esküvőnkön (és az azt követő vacsorán.) 

 
5. 

Örömmel tudatjuk, hogy megtaláltuk az igazit.  
Kedves rokonaink és barátaink társaságában szeretnénk megünnepelni a Nagy Napot, 

amelyen összekötjük életünket.  
Ezért szeretettel meghívunk családoddal együtt  

2011. augusztus 5-én tartandó esküvőnkre és az azt követő vacsorára. 

6. 

Vadházasságunk megszelídítése érdekében úgy döntöttünk, hogy  
2011. …………..-én örök hűséget fogadunk egymásnak.  

Elhatározásunkra a hivatali pecsétet …. órakor …………………..ben,  
Isten áldását pedig … órakor a ………………..ban  kérjük.  

Reméljük osztozol örömünkben, és részt veszel ezen ünnepi rendezvényeken. 

 



 

 

7. 

Amit eddig csak suttogtak, most valóság lesz,  
2011……….-án összeházasodunk.  

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a…………templomban, és az azt követő vacsorán. 

 

 

8. 

Kedves Családunk és Barátaink!  
Örömmel értesítünk, hogy összetartozásunk és közös jövőnk jegyében, egy várhatóan meleg 

nyári délutánon,  
2011. …………-én összeházasodunk.  

Örülnénk, ha ezen a napon együtt élnénk át a ceremónia megható és az ünnepi vacsora 
szórakoztató pillanatait.  

Szeretettel várunk a ………………………………..ben 
megrendezésre kerülő polgári esküvőnkre és az azt követő vacsorára. 

 

9. 

Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk az "én sose adom be a derekamat " című fejezetnek, és  
2011. ………….-én önként és dalolva összeházasodunk.  

Ezúton meghívunk - csatolt részeiddel együtt, hogy szem- és fültanúi legyetek annak,  
hogy ….. órakor a ………………………………….ben,  

majd ………… Templomban örök hűséget fogadunk egymásnak.  
Azt követően féktelen mulatozásba kezdünk. 

 

10. 

Ezen cédula mindenkori birtoklója szívéjjel értesítetik, hogy egyrészről  
………, mint gyűrűs menyasszony másrészről  

……………, mint boldog vőlegény  
2011. ….havának ….. napján a déli harangozás után nyolcadfél órával (17.00)  

az ………………. alatt fellelhető  …………….ban,  
megtartják frigyüket és a házasság szent kötelékét választják. 

Ezen iromány olvasója ezennel feljogosíttatik a fennkölt ceremónián való részvételre,  
amely célból kéretik ünnepi gúnyáját felöltve,  

s szívét-lelkét díszbe öltöztetve a fent nevezett helyen és időben tiszteletét tenni,  
majd a mulatságon részt venni. 



 

 

 

11. 

Az összeesküvés alapos gyanúja miatt x….. és y……..ügyében  
a címzettet a … …helyen …………órakor  kitűzött vallomásra tanúként megidézem.  

Figyelmeztetjük, hogy ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal nem menti 
ki,  

vagy engedély nélkül távozik, illetve önhibájából olyan állapotban jelenik meg,  
hogy nem tud mélyen hallgatni, annak a család elővezetését rendelheti el.  

Ha a határnapot hibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított 8 napon belül részvét,  
rajongói vagy kárörvendő levél postázására kötelezzük.  

Ha az idézett éhen marad, elveszi az összeesküvők szerencséjét. 
Ezt a kockázatot mi nem vállalván utasítjuk ……….helyen a feltálalt étkek maradéktalan 

elfogyasztására! 

12. 

Örömmel tudatjuk, hogy az Úr  
2011. évének …… havában a ….. napon  

…………………nak díszes termében 15 órakor,  
majd a …………templomában …….órakor kimondjuk a boldogító igent.  

Szeretnénk, ha velünk lennétek ezen a szép napon,  
hogy szem és fültanúi lehessetek életünk legfontosabb eseményének. 

Jó szokáshoz híven a szertartás után fergeteges mulatozásba kezdünk, melyen szintén 
számítunk Rátok. 

13. 

A nagy közönségsikerre való tekintettel örök életre meg kívánjuk hosszabbítani sokat próbált 
kapcsolatunk, így a még sikeresebb folytatás érdekében 2011. ………-án egymásnak az 

anyakönyvvezető, a pap és a násznép előtt örök hűséget fogadunk. Boldoggá tenne minket, ha 
családod kíséretében velünk együtt izgulnál, örülnél és ünnepelnél ezen a páratlan napon! 

Hogy mikor és hol? ………-kor a ……….., …-kor a ….templomban, és órától a 
…….étteremben.. 

14. 

Közhírré tétetik, hogy 
nagyságos …………. kisasszony és tekintetes ………… úr 

az Úr 2011. esztendejének ………. havának …. Napján …. órakor a szombathelyi 
………………templomban 

örök hűséget fogadnak egymásnak. 
Örömünkre szolgálna, ha jelenlétével megtisztelné díszes ceremóniájukat. 

 



 

 

15. 

Miután meggyőződtünk arról, hogy nekünk együtt a legjobb a sikeres folytatás  
érdekében 2011. …………-án összeházasodunk. 

Reméljük velünk osztozol e nagy nap izgalmaiban és megtisztelsz minket 
jelenléteddel a ceremónián, majd az azt követő dínomdánomon. 

Program: 
- Vendégfogadás ……………………………….. 

- Polgári esküvő ……………………………………. 
- Templomi esküvő ……………………………………. 

Visszajelzést kérünk a ………………..-as számra. 

16. 

……………………… és neje,  …………..és neje 
szeretettel meghívják Önt és kedves családját gyermekeik, 

……………és ………. 
2011…….-én …………..kor 

a ………………………………………… 
(cím………….) tartandó esküvőjére, 
majd az azt követő ünnepi vacsorára. 

Vendégvárás 16 órától a Hermann Ottó Gimnázium éttermében 
(cím…………..) 

Táviratcím: …………………………... 

17. 

……………….. ….és ……………….. 

Örömmel értesítjük Önt és kedves családját, hogy örök hűséget esküszünk egymásnak, ezért 
szeretettel várjuk 2011………………..én……órakor …………on a ………….ban, majd a 

……………………….templomban tartandó esküvőnkre. 

 

18. 

Még néhány nap... 
és …………………….én örök hűséget esküszünk egymásnak. 

E számunkra oly fontos esemény boldog pillanatait szeretnénk megosztani 
rokonainkkal és barátainkkal, ezért sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját ….. órakor 

………………………………………..ben 
és  órakor a ……………………………ban tartandó esküvőnkre, 

valamint az azt követő ünnepi vacsorára a ……… étterembe. 



 

 

 

 

19. 

Vannak pillanatok, amikor azt szeretnénk, hogy bárcsak az egész világ osztozna örömünkben. 
Mi ennél szűkebb körre gondoltunk. 

Sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját a 2011……án, délután …..órakor a 
………………vacsorára, ahol kérjük, ünnepelje meg velünk és szüleinkkel az 

egybekelésünket. 

 

 20.  

Sokáig gondolkodtunk rajt, hogy mi legyen a meghívó szövege. Pedig olyan egyszerű. 
Egymásra  találtunk és magunkra leltünk. Szeretjük egymást. Jó együtt. Ezt szeretnénk Veled 

megünnepelni …………………én ………….órától a……………..ban. A hivatalos 
ceremóniát vacsora követi, utána pedig buli. Várunk szeretettel! 

 

21. 

Kedves Barát és Rokon! 
Eljött a nap, amit annyira vártunk, 

Kéz a kézben az oltárig meg sem állunk. 
Elmondjuk egymásnak, amit eddig is tudtunk, 

ezzel megpecsételjük további sorsunk. 
A nagy izgalomra együnk-igyunk egyet, 

sok szeretettel várunk Benneteket 
2011………..án …órakor  

a ……………………… tartandó esküvőnkre. 
A ceremóniát követő fergeteges mulatozáson is számítunk részvételetekre! 

 
"Kérünk Titeket, hogy ne vegyétek zokon! 

De hogy ne halmozódjon öt edénykészlet, ennek elkerülése végett 
amit ajándékba szánnátok, inkább borítékban kezünkbe adjátok! 

Ígérjük, hogy nem vész majd kárba, előbb utóbb befektetjük egy kis házba.” 

 

 



 

 

22. 

Egyben kellünk? 
Egybekelünk! 

Gyere velünk, ünnepelünk: 
A ……………………..ban 

2011. …………….-én pénteken 
…. órától gyülekező 
…… órakor esküvő 

Eztán pedig a …………ba menetelünk 
Ott eszegetünk, iszogatunk 

és a táncparkettre penderülünk! 

23. 

Igen, a hír igaz, Mi 
Katalin és Tibor 

Maradék eszünket is elveszítve úgy döntöttünk, 
hogy az elkövetkező 100 évre örök hűséget esküszünk egymásnak. 

Ezúton hívunk és várunk a boldogító igen szem és fültanújának, 
2011. ………….-én ….. órakor a ……………….. Templomba és az azt követő ünnepi 

vacsorára, melyet a …………………ben tartunk. 

 

24. 

Mi azért megpróbáljuk! 
A próbálkozás nyitánya 2011. ……….-én,  

………….en a …………….ban,  
 …………….szám alatt,  

……………-kor lesz.  
A második felvonás ….. órától veszi kezdetét  

…………..ban, a  ………. Étteremben.  
Ameddig bírjátok.  
Ameddig bírjuk. 

 

 

 

 



 

25. 

A király legkisebb leányának ……… kezét ……… lovag nyerte el. Kézfogójukra a násznép 
messze földről hivatalos. ……… tiszteletes napok óta gyakorolja az imákat, a szolganép 
pedig feni a késeket. Az ökörsütéshez a kertben sátrakat állíttattak, és akár száz hordót is 

csapra vernek a jeles napon. Ezúton invitálunk hogy szem- és fültanúja legyetek annak, hogy 
az úr 2011 évének ……. havának …-ik napján sötétedéskor …….órakor  a 

………………….ben, majd a ……………….Templomban örök hűséget fogadunk 
egymásnak. Azt követően kezdődhet a hét napig tartó vigasság! 

26. 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját, hogy osztozzon velünk életünk legszebb 
napján,  

2011. ……….-én ……… -kor tartandó esküvőnkön,  
mely a ……. Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében, kerül megrendezésre.  

Közös életünk első óráit töltsétek velünk a ………………….ban egy vacsorával egybekötött 
mulatozáson. 

27. 

Kedves Családunk, Barátaink: Násznép!  
 

Örömmel adjuk hírül, hogy elhatároztuk magunkat, Összeházasodunk!  
Boldogan kötjük össze Örökre életünk, kedves Rokonaink, lelkes Barátaink és a Magunk 

legnagyobb örömére.  
Szeretnénk, ha velünk együtt Örülnél és Ünnepelnél ezen a páratlan napon!  

Nagy szeretettel várunk 2011. ………..-én 17.00 órakor …………………ben tartandó 
Esküvőnkre és az azt követő Lakodalomba.  

28. 

Szeretnénk értesíteni benneteket, kik e meghívót kezetekbe veszitek, hogy a nagyvilágban 
bolyongó két magányos szív végre egymásra lelt. Az út mely idáig vezetett  rögös volt ugyan, 

de kitartásunk gyümölcseként megházasodunk. E számunkra oly fontos esemény boldog 
pillanatait szeretnénk megosztani veletek, így szeretettel várunk ……..-én  ….órakor   

………………….ben tartandó esküvőnkön.  

29. 

…….. sokáig kereste párját, de most úgy tűnik nem árul petrezselymet többé! …….. komoly 
ígéretet tett, hogy egy életen át párja lesz. Hogy ezt mindenki megtudja, hetedhét országra 
szóló vigasságot rendeznek. A szertartás az …………………..ban zajlik, majd közvetlenül 

utána az ……. étterem oldalát rúgjuk ki mulatozás közben.  
Szeretettel várunk Benneteket …………………. 

 



 

30. 

Amit eddig csak suttogtak, most valóság lesz, 
2011. ………………….-án összeházasodunk. 

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a ………………….ba 15 órára. 

31. 

Rokonok, ismerősök! 
Titkunkat elmondjuk, függetlenségünket házasságra cseréljük. 

2011. ………….-én ………órakor a …………………ban. 

32. 

Csak neked áruljuk el, hogy maradék eszünket is elvesztve 2011. ……..-én megbilincseljük 
egymást. 

Szeretettel várunk e nagy napon, hogy szem- és fültanúja légy e világraszóló eseménynek 
 …….. órakor a ……………………ban. 

33. 

 

Egyben kellünk?  
Egybekelünk!  

Gyere velünk, ünnepelünk :  
A ....-i Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe  

A templomba menetelünk :  
2011 június 4-én 11-re a Ligeti Református templomba  

Eztán pedig ebédelünk:  
Ugyanaznap a törökbálinti görög étteremben 13h –tól 

 

34 

Aki már hallotta, de nem hitte el, aki már tudja, de nem jegyezte fel, és aki még nem is 
hallotta: mindenki vésse be a naptárjába! Szeretettel meghívunk …………………és 

…………………………Esküvőjére, amelyet 2011. április 28-án 16 órakor tartunk az 
………………ban. Szívesen látunk továbbá az esti mulatságon, amelyet 17 órától tartunk a 

……… étteremben. 

 

 

 



 

 

36. 

Imigyen hozzuk tudomásodra Te szívünknek kedves ember, hogy életünk történelmi 
fordulóponthoz érkezvén legénység és leányság feladatik és sorsunk örök időre összeköttetik. 
A ceremónia évezredünk ……….. évének ………havában, annak ………..napján, délidő után 
………..órával a Pécsi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében, egy ……….minutával 
később a ………templomban megrendeztetik. Invitációnkat elfogadván famíliáddal együtt, 

ezen ünnepélyes pillanatok szemtanúja lehetsz, majd a hajnalig tartó táncos vigasságon 
velünk együtt ünnepelhetsz. 

37. 

Bár megkomolyodásunk ténye, sokatok számára megkérdőjelezhető, nemrégiben elszántuk 
magunkat, hogy a nagy nyilvánosság előtt teszünk tanúbizonyságot ennek ellenkezőjéről. 

Ezért szeretnénk, ha mindenki, aki nekünk fontos, velünk együtt ünnepelne 20………..-án az 
………………..ban tartandó esküvőnkön. 

Cím: ……………….. 

A kétkedő megjegyzéseket, könnyeket, részvétnyilvánításokat stb. kérjük mellőzni. 

38. 

Itt van, eljött végre a nagy nap 
Mikor szív a szívnek hűséget fogad. 

Legyenek hát tanúi ezen eseménynek, 
S jelenlétükkel tiszteljenek meg bennünket. 

20…………..án ………. órakor 
fogadunk egymásnak örök hűséget 

a ………. Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. 
Szeretettel meghívjuk ezen eseményre 

majd az ezt követő vacsorára. 
Szíves megjelenését …….. órától várjuk. 

 

Táviratcím: …………………….. 

 

 

 

 

 



 

"Azt kérded, mit vegyek? Minek örülnének? 
Megsúgom én halkan: egy hajlék melegének. 

Borítékba tedd hát, mit ajándékra szántál, 
Hogy rajta álljon neved, egy-egy sor téglán! 

S ha övék lett már az a meghitt otthon, 
Szíves vendég leszel, vigyen arra sorod." 

 

 

  
"Kérünk Titeket, hogy ne vegyétek zokon! 

De hogy ne halmozódjon öt edénykészlet, ennek elkerülése végett 
amit ajándékba szánnátok, inkább borítékban kezünkbe adjátok! 

Ígérjük, hogy nem vész majd kárba, előbb utóbb befektetjük egy kis házba.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


