                Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület bemutatkozása


Az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület 4 éves múltra tekint vissza.
Létrehozója és egyben vezetője Ország László helyi vállalkozó.
A 10 éves városunk névadója, Üllő, Árpád vezér fiaként telepedett vissza őseink örökös lakhelyére a Kárpát-medencébe.
A mi városunk területét jelölték ki számára, ahol az Arvisura szerint jelentős földvárat épített.
Hazatérésünket nem nézte jó szemmel az akkori nyugat és jelentős, mintegy 130 000 fős sereget küldtek ellenünk. Zászlóikra a következő jelszót tűzték: 
A magyarok kiírtassanak!
Az akkori kémek ezt jelentették, így a katonai vezetés az ország határánál várta őket  mintegy 40 00 fővel.
A terv annyira jól sikerült, hogy három nap alatt a jelentős túlerőre megsemmisítő vereséget mértünk a dicsőséges pozsonyi csatában.
Sajnos nagy árat kellett az országnak fizetnie érte, hisz Üllő, Jutas és Tarhos testvérek elestek a harcban. Apjuk, Árpád is olyan sebeket kapott, hogy három héten belül meghalt.
Az Üllő nevét viselő egyesületünk kultúránkat, hagyományainkat őrzi, melyre számos példa van. Ősiségünket több ezer évre visszamenőleg kutatjuk, előadásokat szervezünk. Gasztronómiánkat, táncainkat, zene, vallási, harci és az élet számos más részét elevenítjük fel, amiről azt gondoljuk, büszkék lehetünk rá, hogy magyar.
Az egész ország területét bejárjuk népi játékainkkal, íjászattal, kulturális tevékenységgel.
Városunk rendezvényein, ünnepein elsősorban a gyermekek örömére üde színfolt vagyunk.
2016-ban már a nyolcadik Üllő Vezér Napot fogjuk megtartani a várossal közösen.
Üllő város tíz éves jubileumának is egyik állomása volt ez a jelentős esemény, melyre az ország több pontjáról jöttek el hagyományőrző barátaink, tudásukat bemutatva, tudva, hogy „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség.”
Július első péntekén, délután a város vezetésével ünnepi keretek közt emlékeztünk névadónkról, majd az ünnepet emelve Kertai Zalán festménykiállítását láthatta a közönség.
Szombaton egész nap a Sport téren (víztorony alatt) vásárosok, harci játékok, amatőr íjászverseny, gyermek és felnőtt néptáncosok, jurta falu, könnyű zene és népzenekarok tették színvonalassá ünnepünket.
Aki úgy érzi, hogy az itt leírtak alapján szívesen csatlakozna csapatunkhoz, tenni akar városunkért, hazánkért, várjuk az egyesületben.
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