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Ich heiße Richard Meiszterics.
Ich komme aus Ungarn, seit 2010 wohne ich in Österreich in Nickelsdorf.

Ausztriába 2010 ben költöztünk. Az ok az volt, hogy édesapám mindig ebben az országban dolgozott immáron 20 éve. Mi Hajdú-Bihar megyébe laktunk és ritkán látott ő minket és mi őt. Két öcsém van az egyik 17, a másik 15, én meg 19 éves vagyok.

Jeder Mensch hat Recht auf Freiheit von Geburt an.
Es gibt Länder wo die Freiheit als Begriff nicht existiert.
Damit meine ich, dass man vorgeschrieben bekomm, was man tun darf und was nicht. Zum Beispiel wie man sich kleidet. Es gibt Länder, wo noch bis heute eine Diktatur herrscht. Die Diktatur hat viele Nachteile, aber ich nehme an, dass etwas Gutes dabei ist und zwar, dass man keine Verantwortung hat. Vorher habe ich erwähnt, dort hat man nicht das Problem,was man anziehen darf und was nicht, weil es eh schon vorgeschrieben ist. Die Freiheit ist gleich mit Verantwortung.

A túlzott szabadság alatt feltüntetnek olyan problémák mint például hogy az emberek elégedetlenek helyzetükkel vagy kinézetükkel és nem okoz nekik örömöt semmi .A depresszió csak a jólétű társadalmakban fordul elő, és nem szegényebb országokban.

Freiheit ist Verantwortung! Verantwortung mag nicht jeder Mensch!
Was bedeutet Freiheit? Was Freiheit bedeutet wissen wir es?

Ich denke, nur teilweise. Meine Freiheit dauert nur solange bis ich die Freiheit von einem anderem störe.

Was bedeutet Freiheit überhaupt? Gibt es sie?

Szüleim mesélték hogy régen, amikor még Magyarországon a kommunizmus diktált volt, csak nagyon ritkán volt meleg vizük és milyen boldogak voltak amikor csapból nem jéghídégvíz folyt hanem forró víz. En személy szerint még sose örültem a meleg víznek. Természetes nekem, ha megnyitom a csapott, akkor meleg víz folyik és egyszer se fordult meg a fejemben hogy ennek lehetne örülni is.

Um die Bedeutung dieses Begriffes zu verstehen, müsste ich das Gegenteil kennen lernen. Europäer, die im Westen leben, haben keine Ahnung davon, was es bedeutet ohne Freiheit zu leben. Für die, die in der Sowjetunion gelebt haben oder schon einmal im Gefängnis waren, hat Freiheit eine andere Bedeutung als für mich.

A szabadság viszont felelőséggél jár embertársaink iránt. Továbbá felélőség saját magunkhoz. Ezért gondolom, hogy szabadsághoz való jogunk alaposan korlátozott.

Freiheit um jeden Preis?

Ezért azt gondolom hogy szabadság fontósága megfogalmazhatatlan és csak azokat szabad a szabadságáitól meg fosztani akik súlyos bűnt követek el és az ártatlan emberek csak mert egy nem szabad államban születettek és ezért ilyen súlyosan büntetni nem szabad mert etikátlan és elfogathatatlan.

Legyen minden ember szabad és minden ember saját életéről ő maga dönthessen.

Meine Antwort ist „JA“, denn der Mensch kommt frei auf die Welt und es hat kein Mensch das Recht einen anderen Menschen seiner Freiheit zu berauben.
So funktioniert es in der Theorie, wie es in der Praxis ist, ist ein andere Geschichte.

