12. évfolyam – január FAMILY CELEBRATIONS
I
family celebration / festival

családi ünnep

engagement
bachelor party / stag party
hen party
family circle
garden party

eljegyzés
legénybúcsú
lánybúcsú
családi kör
kerti mulatság

wedding
bride
bridegroom

házasságkötés, esküvő
menyasszony (esküvőn)
vőlegény (esküvőn)

best man
who gives the bride away
bridesmaid
bridesman

a vőlegény tanúja
a menyasszony tanúja
koszorúslány
vőfély

registry office

anyakönyvi hivatal

registrar
church ceremony
priest

anyakönyvvezető
templomi szertartás
pap
lagzi

reception / wedding party
bridal veil

bridal bouquet
promise
announce married
just married
wedding dance
bride cake / wedding cake
honeymoon

menyasszonyi fátyol

menyasszonyi csokor
megígér
házasnak nyilvánít
friss házasok
menyasszonytánc
esküvői torta
II
nászút

wedding anniversary

házassági évforduló

wedding ring / wedding band
(AmE)
memory
Happy Anniversary!
silver wedding anniversary
golden wedding anniversary
vow

jegygyűrű, karikagyűrű

birthday

születésnap

birthday present/gift
wrapping paper
candle
blow out the candles
birthday party
birthday card
birthday cake
proposal

szülinapi ajándék
csomagolópapír
gyertya
elfújja a gyertyákat
szülinapi buli
szülinapi üdvözlőlap
szülinapi torta
lánykérés

engagement

eljegyzés

get engaged

eljegyzik

Mothers' Day

anyák napja

lilac
rose
daffodil
lily of the valley
lily

orgona
rózsa
nárcisz
gyöngyvirág
liliom

emlék
Boldog évfordulót!
ezüstlakodalom
aranylakodalom
fogadalom

farewell/school leaving
ceremony
decorate the classroom
haversack
scone
memorable
start of a new life
Father’s Day
nameday
christening / baptizing
service
god parents
god mother
god father
baptismal water
graduation ceremony
banquet
feast
hand made gift
wrap up the presents
in honour of sy.
light candles
a box of chocolate
champagne
chocolate layer cake
joyful
gathering
guest
narrow circle of friends
wide circle of friends
extended family
joy
homely
solemn / ceremonial
congratulate sy. on sg.
Congratulations!
have fun
bustle
have a toast
clinck glasses
Cheers!
holiday attire
dress up
dress in one’s best
patent shoes
tuxedo / dinner jacket
ribbon
lace
silk
frilly
jewellery

III
ballagás
feldíszíti az osztálytermet
tarisznya
pogácsa
emlékezetes
új élet kezdete
apák napja
névnap
keresztelő
mise
keresztszülők
keresztanya
keresztapa
keresztvíz
diplomaosztó ünnepély
ünnepi vacsora / bankett
lakoma
kézzel készített ajándék
becsomagolja az ajándékokat
vki tiszteletére
gyertyákat gyújt
egy doboz csokoládé
pezsgő
csokoládétorta
élvezetes, vidám
IV
összejövetel
vendég
szűk baráti kör
tág baráti kör
tágabb család
öröm, jókedv
meghitt
ünnepélyes
gratulál vkinek vmihez
Gratulálok!
jól mulat
sürög-forog
tósztot mond
koccint
Egészségedre!
ünneplőruha
kiöltözik
ünneplőbe öltözik
lakkcipő
szmoking
szalag
csipke
selyem
fodros
ékszer

