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A székesfehérvári középiskolások felhívása 
az ország középiskolás tanulóihoz. 

i. A mai napon a fehérvári középiskolás diá
kok küldöttértekezletén elhatároztuk, hogy kilé
pünk a DISZ-ből és megalakítjuk a KÖZÉPIS
KOLÁS DIÁKSZÖVETSÉGET. 

2. Elhatároztuk a különválást, mert: 
a) A DISZ fennállása óta nem támogatta a 

középiskolás diákok tanulását, kulturális és mű
veltségi ismereteinek követeléseit, a középiskolák 
sportéletét sem erkölcsileg, sem anyagilag. 

b) A DISZ nem volt önkéntes szervezet. A 
középiskolába lépéssel egyidőben megtörtént a 
DISZ-be való belépés. Aki nem volt a DISZ tag
ja, úgy a középiskolai életben, mint az egyetemi 
felvételeknél és az elhelyezkedésnél hátrányt 
szenvedett. 

c) A DISZ ténykedése kimerült a tagdíjbe
szedésben, a sajtószervezésben és a politikai ok
tatásban. 

d) A vezetőség választások a tagság megkér
dezése nélkül történtek. Olyanok voltak a bizott
ságok titkárai, különösen a fizetett funkcionáriu
sok, akik nem ismerték és nem is ismerhették a 
diákság életét, mindennapi problémáit. 

3. A fenti indokok alapján ezennel kimond
juk a DISZ-ből való kiválásunkat. Megalakítjuk 
a KD-t. Uj szövetségünk főbb célkitűzéseit az 
alábbiakban összegezzük? 

i, A Diákszövetség tagsága önkéntes, 
nemre, vallásra, és származásra való tekintet 
nélkül. 

2. Nem lehet a szövetség tagja rossz ta
nulmányi előmenetelű és méltatlan magatar
tásé diák. 

3. A szövetség szervezetei iskolánként 
működnek. 

4. Vezetőséget a diákok maguk közül vá
lasztanak. 
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4. A Középiskolások Diákszövetsége minden 
igyekezetével azon lesz, hogy hazánkban sikere
sen felépítsük a szocializmust. Mindenben elfo
gadjuk a munkásosztály vezetését és a párt esz
méit és célkitűzéseit magunkévá tesszük, Mi mun
kások, parasztok, értelmiségiek gyermekei va
gyunk és a mi szövetségünk is együtt akar halad
ni kéz a kézben a munkás, paraszt és értelmiségi 
fiatalok más szervezeteivel. így a DISZ-el és a 
MEFESZ-el is az ország építésében. 

5. A MEFESZ alakulását örömmel üdvözöl
jük, és eredményes munkát kívánunk valameny-
nyi főiskolásnak és egyetemistának. 

Csatlakozunk a budapesti Műszaki Egyetem 
Központi Diákotthon Diákbizottságának köve
teléséhez, ezért mi h követeljük: 

1. Valóban független szocialista Magyar
országot! 

i. Március 15. és október 6. pirosbetűs 
nemzeti ürmeppé nyilvánítását! 

3. Nagy Imre visszahelyezését korábbi 
állami funkciójába! 

4. Munkánkkal akarjuk helyreállítani az 
állam új gazdasági alapjait! 

5. Uj vezetést a pártban és a kormányban! 
6. Nyílt tárgyaláson vonják felelősségre 

a hibák elkövetőit! 
Most értesültünk a rádióból a budapesti ifjú

ság egységének megnyilvánulásáróL Innen küld
jük harcos együttérzésünket! 

Jelen határozatunkat küldöttség útján tudat
juk a székesfehérvári Vadásztölténygyár, Kolo
rit, Motorjavító, K. SZ. G., Könnyűfémmű, Fi
nommechanika gyárak DISZ Bizottságaival és a 
többi DISZ Bizottságot levélben értesítjük. 

Felhívjuk az ország valamennyi középiskolás 
diákját, hogy csatlakozzanak a Középiskolás 
Diákszövetség felhívásához! 

Székesfehérvári Középiskolást* mákszüvetségt 


