Közösségi tevékenység történeti feltárása
A település neve: Berzence
A település története:
Első okleveles említése 1228-ban egy tizedperben Burzence, Birzence alakban fordul elő. Az 1333-35ös pápai tizedjegyzékben a község mai területéhez tartozó Lankócpusztával említik. 1377-től a Pécz
nembeli Lóránt birtoka, akinek utódai berzencei Lóránfiaknak nevezték magukat. 1468-tól a
szenterzsébeti Forster György birtoka, aki Somogy megye alispánja volt és ő építette a berzencei
kastélyt. 1474-ben kért és kapott Berzence részére vásártartási jogot Mátyás királytól, melyet meg is
kapott évi 4 alkalomra.
A XVIII. sz. végén mezővárosként említik, ahol horvátok és magyarok laknak. A templom a dombon,
előtte pedig gr. Niczky uraság kastélya és az utasok számára épített nagy vendégfogadó. Halastava és
patakjai elegendő vizet szolgáltatnak malmának. Lakossága 1715-ben becslés alapján 400-500 fő, 1784ben
1641,
1850-ben
1987
fő.
1730-tól
rom.
kat.
iskolája
már
ismert.
1760-67. között gr. Niczky György barokk stílusú templomot épített, melynek oltárképeit id.
Dorfmeister István készítette, ma műemlék a Szent Antal kápolnával (1780), melyben olasz barokk
oltárkép látható. 1925-ben 3 malomtulajdonos, 10 kocsmáros, 16 kereskedő és 10 iparosmester dolgozik
a faluban.
A település fejlődése a II. világháború után töretlen, de jelenlegi arculatának főbb jellemzőit csak a '70es évek végére érte el. A falu 29 utcájában ma 980 lakóépület található. A település "összkomfortos"
jellegét a teljes körűen kiépített víz, csatorna, gáz és telefon szolgáltatások adják. Teljes körű az
informatikai rendszerek kiépítettsége is, amely közül nem hiányzik az otthoni szélessávú internet elérés,
a tele-ház, a mobil telefon szolgáltatás és a kábel-tv rendszer sem.
A település által nyújtott kommunális szolgáltatások között jelen van a lakossági háztartási hulladék
gyűjtés, a szelektív hulladék gyűjtés lehetősége, a veszélyes hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása
éppen úgy, mint az állati hullák gyűjtése és kezelése. A közterületek gondozását, a téli hó- és
síkmentesítést az önkormányzat végzi. Községünkben a közvilágítási rendszer korszerű és teljes körű.
Az egészségügyi ellátás jól szervezett. Két házi orvosi szolgálat, fogszakorvos, védőnő és állat-orvos
dolgozik a településen.
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Közművelődés a faluban:
Jeles napok megünneplése: Farsang, Szent Iván Nap, Szent István Nap, Szüreti Nap, Szent Márton
Nap, Mindenki Karácsonya mellett megrendezett Falunapok.

Helyi civil szervezetek, egyesületek, szakkörök:
Napjainkban működő:








Berzencei Ifjúságért és Kultúráért Egyesület
Berzencei Lövészegyesület
Berzence Sport Egyesület
Berzencéért Alapítvány
A Szeretet Temploma Alapítvány
Színjátszó Csoport
Néptáncegyüttes

A településen mai is élő népszokások:





Farsang,
Szent Iván Napi szokások,
Szüret,
Márton nap,
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