
A végrendelkezés joga közel kétezer évre tekint vissza, és a legtöbb országban 
a római és kánonjogi gyökerek alapján alakult ki. Végrendeletről mai értelem-
ben először a római törvényekben esik szó. A végrendelkezés kezdeti alakja 
azonos volt az örökbefogadással. Erre évenként két alkalommal az összegyűlt 
nép előtt kerülhetett sor. Később a prétori jog már nem követelte meg ezt a szer-
tartást. Az első ismert végrendelet a 2. századból származik, a végrendelkezés 
modern formája azonban csupán a Justitianusi jogban alakult ki a 10. század fo-
lyamán. Fennmaradt iratokból kitűnik, hogy az államnak illetékeket kellett fizet-
ni, de az is kiderül, hogy már a középkorban lehetőség volt a végrendelet meg-
támadására. 1973-ban létrejött egy olyan nemzetközi egyezmény, amelynek ér-
telmében a végrendelet készülhet bárhol, bármilyen nemzetiségű személy által, 
valamint érvényesíthető az egyezményhez csatlakozott országokban. A szerző-
dést eddig 10 európai, 2 afrikai és 26 amerikai állam fogadta el. Manapság a 
végintézkedőnek sok országban lehetősége van arra, hogy saját kezűleg írt 
vagy allográf (más által készített) végrendeletét közjegyzőnél letétbe helyezze.

KALENDÁRIUM

A végrendeletek története

Szeptember 7., kedd
Az évből 250 nap telt el, hátravan 
még 115.

Névnap: Regina
Egyéb névnapok: Admira, Begó-
nia, Dusán, István, Kósa, Mábel, 
Mabella, Márkus, Menyhért, Stefán

Katolikus naptár: Kassai szent 
vértanúk, Szent Regina
Református naptár: Regina
Unitárius naptár: Regina
Evangélikus naptár: Regina
Zsidó naptár: Tisri hónap első 
napja

A Regina latin származású női név, 
jelentése: királynő. A keresztény név-
adásban Máriára, a mennyek király-
nőjére utalt. Önállósult alakválto-
zata: Gina. Rokon neve: Georgina. 
Regina szász-meiningeni hercegnő 
(1925–2010) Habsburg Ottó korábbi 
osztrák–magyar trónörökös főherceg 
hitvese volt, akivel a franciaországi 
Nancyban kötött házasságot a pápa 
áldásával 1951-ben. Férjhezmenete-
le révén magyar, illetve cseh királyi 
hercegné lett. A királyi párnak hét 
gyermeke született. Halála után né-
hány évvel tiszteletére egy fukszia-
fajtát neveztek el.

Debra Messing
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai szí-
nésznő New Yorkban született 1968. 
augusztus 15-én Brian Messing ék-
szerkereskedő, illetve Sandra 
Simons énekesnő lányaként. 
Apja lengyel, orosz és zsi-
dó felmenőkkel rendelke-
zik. Hároméves korában 
East Greenwichbe költö-
zött a családjával, majd 
itt kezdte el a tanulmá-
nyait. Középiskolás korá-
ban számos musicalben 
énekelt és szerepelt. 1986-
ban megnyerte a Rhode Is-
land-i szépségversenyt. Később 
summa cum laude fokozatot szer-
zett a Brandeisi művészintézetben, az-
tán a New York-i Egyetem Tisch művészeti 
iskolában diplomázott. Képernyőn 1993-ban debütált a Más világ című drámaso-
rozatban, majd állandó szereplője lett a New York rendőrei és Préda című tv-széri-
ákban. 1998-ban megkapta Grace Adler szerepét a Will és Grace című sorozatban, 
amelyben 22 éven át 246 epizódban játszott nagy sikerrel, teljesítményéért kilenc-
szer jelölték Aranyglóbusz díjra és hatszor Emmy-díjra, utóbbiból egyet elnyert. Te-

levíziós alakításai mellett olyan produkciókban volt 
látható, mint a Derült égből Polly (2004), Lagziran-
di (2005), Álomgyári feleség (2007), Szerencse dol-
ga (2007), Bíbor violák (2007), Végre karácsony! 
(2008), Nők (2008, Meg Ryan és Annette Bening 
oldalán), Esős vasárnap (2014) és Keresés (2018). 
Emellett gyakran kölcsönözte a hangját animációs 
fi lmekben (pl. Garfi eld, Nagyon vadon). 2000 és 
2016 között Daniel Zelman színész-forgatókönyvíró 
hitvese volt, akitől egy fi a (Roman) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Belekezdhet új tervébe, viszont legyen 
elővigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre váró 
események messze sodorják a céljaitól, 
változtasson az álláspontján!

Használja ki azokat a szituációkat, ame-
lyek csupán rövid ideig érvényesek! Dön-
téseit lehetőleg mindig a pillanatnyi kö-
rülmények alapján hozza meg!

Rengeteg kötelezettség várja Önt. Készít-
sen ütemtervet, és még akkor is tartsa 
magát a terveihez, ha zavaró tényezők 
próbálják eltéríteni az útjáról!

A szerencse ezúttal Ön mellé szegődik, 
azonban ez nem mentesíti a fontos dön-
tések alól. Őrizze meg a magabiztossá-
gát, és fontolja meg a lépéseit!

Tisztázza azon problémákat, amelyek fel-
emésztik az energiáit, és ami miatt kép-
telen továbblépni! Nyíltan és őszintén tu-
dassa érveit az érintettekkel!

Kiválóan szót ért a környezetében élők-
kel, képes könnyen ráhangolódni a csa-
patmunkára. Az észrevételeit mindig ta-
pintatosan fogalmazza meg!

Ha pozitívan áll hozzá a dolgokhoz, új tá-
mogatókat szerezhet magának. A haté-
konyság érdekében hallgassa meg a kör-
nyezetében élők nézeteit is!

Ne hagyja, hogy érzelmileg befolyásolják, 
mert könnyen megromolhatnak a szemé-
lyes vagy az üzleti kapcsolatai! Ne bízzon 
semmit sem a véletlenre!

Hajlamos a könnyelműségre, így kissé el-
távolodik a céljaitól. Változtasson a hoz-
záállásán, ne engedje, hogy semmibe 
vesszen a befektetett munkája!

A munkahelyén szokatlan nehézségekbe 
ütközik. Amennyiben képes lesz racioná-
lisan felmérni a probléma mibenlétét, 
hamar rátalál a megoldásra.

Uralkodó bolygója ma arra ösztönzi Önt, 
hogy olyan feladatokba kezdjen, amihez 
korábban nem érzett késztetést. Legyen 
mindenben mértékletes!

Nehéz választás elé kerül. A döntés kény-
szere nyomasztóan nehezedik Önre. Ha-
gyatkozzék bátran az ösztöneire, máskor 
is bevált ez a módszer!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

BELPOLITIKA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
13° / 19°

Kolozsvár
15° / 20°

Marosvásárhely
17° / 22°

Nagyvárad
16° / 21°

Sepsiszentgyörgy
14° / 20°

Szatmárnémeti
15° / 21°

Temesvár
18° / 23°

 » A Will és Grace-
ben nyújtott alakítá-
sáért kilencszer je-
lölték Aranyglóbusz 
díjra és hatszor Em-
my-díjra, utóbbiból 
egyet elnyert.

Szolgáltatás2021. szeptember 7.
kedd10

Az aug. 23–26. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: aug. 23., hétfő: 
...a szobalánnyal voltam; aug. 24., kedd: Most még nincs, de ha előkerül; aug. 25., 
szerda: …a feleségemet, aki a kocsiban vár; aug. 26., csütörtök: Ma is találtam egyet.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 19-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
7/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Hogyan éltek házaséletet, ha egyszer 
külön szobában alusztok? – érdeklődik 
a barátnő az első látogatás alkalmával.

– Egyszerű: a férjem füttyent egyet, ha 
kedve van hozzá.
– És ha neked volna kedved?
– Akkor benyitok hozzá, és megkérde-
zem: ...? (Poén a rejtvényben.)

Érdeklődés

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU
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