
Voorbeeldteksten (kerst)kaart 2022 

 Met kerst brand ik een extra lichtje voor jou omdat ik aan je denk  
Hongaars: Karácsonykor egy szál gyertya világánál rád is sok szeretettel dondolunk. 
 
 Bij deze wens ik je een mooi en gezonde kerst en nieuw jaar toe 
 Hongaars: Kellemes Karácsonyi ünnepeket, boldog új évet és jó egészséget kívánunk neked. 
 
 Ik stuur je een kaartje om te laten weten dat ik aan je denk! 
 Hongaars: Ezzel a karácsonyi üdvözlettel tudatjuk veled, hogy sokat gondolunk rád. 
 
 Voor jou, de allerliefste kerstwensen en een geweldig nieuwjaar 
 Hongaars: Szeretetteljes kellemes karácsonyi ünnepeket és csodálatos, boldog új évet kívánunk neked. 
 
Hoe gaat het met jou? Gaat het goed op school? Goed je best doen hoor, dit is belangrijk voor je toekomst 
Hongaars: 
Hogy vagy? 
Jól megy az iskola? 
Tedd meg a legjobbat, ez fontos a jövőd szempontjából 
 
Speciaal voor jou een kaartje zodat je weet dat ik aan je denk! 
Hongaars: Egy kártya csak neked, hogy tudd, rád gondolok! 
 
Hee jij, 
je doet het fantastisch en ik ben super trots op jou! 
Hongaars: szia te, 
nagyon ügyes vagy és nagyon büszke vagyok rád! 
 
Voor het geval dat niemand je het vandaag verteld hebt, je bent geweldig, prachtig en uniek! 
Hongaars: Ha ma még senki nem mondta el, csodálatos, gyönyörű és egyedi vagy! 
 
Zomaar iets liefs, 
Omdat ik je wil laten weten, 
Dat jij echt een topper bent, 
En je dat nooit mag vergeten! 
Hongaars; Csak valami édeset, 
Mert tudatni akarlak veled 
Hogy tényleg szupersztár vagy, 
És ezt soha nem szabad elfelejteni! 

 

Voorbeeldteksten einde kaart: 
Fijne vakantie! En doe je best en succes op school 
Hongaars: Kellemes Ünnepeket! És tegyen meg mindent, és sok szerencsét az iskolában 
 
Heel veel groetjes  
Hongaars: Sok üdvözlet  
 
Een dikke knuffel van jou, van ons uit Nederland 
Hongaars: Nagy ölelést küldünk neked, tölünk Hollandiából 
 
Lieve kerstwensen van 
 Hongaars: Karácsony alkalmából sok szeretettel 
 
 Groeten van 
 Hongaars: Sok szeretettel üdvözlünk  
 
Het ga je goed! Van……  
Hongaars: Sok boldogságot kívánunk neked 
 
Veel liefs en een warme groet van ons 

Hongaars; Sok szeretetet és meleg üdvözlet tölünk. 


