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Kedves Egyesület Vezetők, Kurátorok,  

Polgármesterek, Intézményvezetők!  

 

A vér nagy kincs, életeket ment. A jelenlegi pandaemiás időszakban még fontosabb, hogy legyen elég 

vér minden súlyos eset ellátásához!  

 

A járvány következményeképp a közösségi események nem valósulhatnak meg, a legtöbb szervezet 

nem tudja megvalósítani céljait. Ugyanakkor a civil közösségek egész Baranyában most is 

megmutatták az összefogás erejét és fontosságát, elsőkként reagáltak a megváltozott körülményekre, 

és jelen vannak az élet számtalan területén: már közel egy éve folyamatosan segítik a védekezést és 

polgártársainkat, valamint a településekért folytatott áldozatos munka sem állt meg.  

 

Most arra kérjük Önöket, hogy fogjunk össze ismét! 

 

IV. Civil Véradás 

 

Az országos akció részeként, a Baranya megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, a Regionális 

Vérellátó Központtal együttműködve várja a véradókat, akik egy játékban is rész vehetnek! 

Azt a szervezetet, amelyből a legtöbb véradó vesz részt az akcióban, 

50.000 Ft értékű ajándékutalvánnyal jutalmazzuk. 

(A nyertes szervezet választhatja ki, milyen üzlet utalványát szeretné megkapni.) 

A véradási akció időpontja: 

2021. 03. 25. 8:00-17:00 között 

Ha valaki nem tud részt venni a véradáson 25-én,  

akkor 26-án 8-15 óra között van mód a véradásra. 

 

Helyszíne:  

7624 Pécs, Pacsirta u. 3. - Regionális Vérellátó Központ 

 

Regisztrálni, és egyben a nyereményre jelentkezni az alábbi linken lehet: 

WWW.CKSZKBARANYA.HU/VERADAS 

 

http://www.ckszkbaranya.hu/VERADAS
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Az alábbi linken pedig az akció Facebook eseményét találhatják.  

Kérjük, osszák meg minél több ismerősükkel: 

https://www.facebook.com/events/438730840768583 

Minden résztvevőt tisztelettel kérünk, hogy a megérkezését követő adatfelvétel során jelezze: a Civil 

Véradásra érkezett, és diktálja be a delegáló szervezet nevét is, hogy növelni tudják esélyüket a 

nyereményre. 

Amennyiben van olyan szervezet, amely a távolság miatt nem tud részt venni a véradáson, de 

legalább 10 fő szeretne csatlakozni az akcióhoz, kérjük jelezzék felénk! 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal Várdainé Kiss Krisztina kollégánkhoz, a 

• kiss.krisztina@ckszkbaranya.hu e-mail címen, vagy a 

• +3620/505-5388-as telefonszámon. 

Önzetlen segítségét előre is köszönjük! 

Adj vért, és ments életet! 

A Baranya megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ csapata. 

 

Legfontosabb tudnivalók a véradáshoz: 

- korhatár: 18-65 év 

- ne érkezzen éhgyomorral, fogyasszon minél több folyadékot 

- két véradás között 56 napnak el kell telnie 

- hozza magával TAJ kártyáját, illetve arcképes igazolványát 

- a Vérellátó épülete megfelelően fertőtlenített, a munka szigorú óvintézkedések mellett zajlik, így 

nem áll fenn a fertőzés kockázata 

További, részletes információk: 

http://www.ovsz.hu/ver/ki-lehet-verado 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovsz.hu%2Fver%2Fki-lehet-verado%3Ffbclid%3DIwAR16Xr_xxjMJxZKqthQ1gGkRbpDRxzNVnXkWYZmlwnP59CESDomNIZoKKC8&h=AT3-u44XRa833gdIPzEjqRxHQ2C0rRV-b5bIgpU7o9ydyW4wa7jTwMYqTGu1Fo2xcV_meqVTXMjovKuFKbtgTpN-Spy70y1SXT5lcupZxAg7cEGbrSElYN2cmVknpiL22Y-MSDKQsji-A1UVRCMJwy4

