Rok 1947
Je už rokom hospodárskej obnovy v rámci dvojročného plánu rozvoja národného hospodárstva, ktoré bolo zamerané na vojnou zničené oblasti a najmä na spriemyselnenie nášho Slovenska. Venuje sa veľká pozornosť výstavbe nových priemyselných oblastí a závodov. 
Dvojročný plán rozvoja
Naši občania aj doteraz museli popri roľníctve si privyrobiť tak, že skoro každý roľník ovládal aj nejaké remeslo, lebo pozemky v obci boli málo výnosné a roľníci boli majiteľmi len málo hektárov ornej pôdy. Priemerne boli majiteľmi 2 až 3 ha poľnohospodárskej pôdy. Z týchto dôvodov roľníci boli aj domácimi remeselníkmi, ako kolári, obuvníci, debnári, kováči, remenári, ba kedysi dávnejšie aj garbiari a hrnčiari. Okrem toho veľa roľníkov si muselo hľadať prácu aj za morom, lebo ani v meste, ani v okolí 30 km nebolo pracovných príležitosti. Takto naši starší občania dobré poznajú Spojené štáty americké, Argentínu a najmä Kanadu. Nepriaznivé kapitalistické  spoločenské zriadenie a bieda ich zahnala ďaleko od rodín. Za veľmi ťažko zarobené peniaze, ktoré posielali rodinám do "kraju" splácali dlhy a prikúpili škarky zeme, ale aj tak rodiny aj naďalej zostávali v núdzi a nedostatku. Preto občania uvítali s radosťou dvojročný plán hospodárskeho rozvoja. Aj keď sa v samotnej obci ešte hneď nevybudovali závody, predsa našli naši občania pracovné príležitosti a to najmä v konzervárni ovocia "Sabina" v Sabinove  a potom v Prešove. Takto z našej obce stále viac a viac ľudí odchádza pracovať do priemyslu, kde nachádzajú stále a dobré pracovné príjmy a tým aj životná úroveň našej obce rastie. Títo občania dochádzajú do práce denne vlakom. 
Sociálne opatrenia
Občania uvítali aj opatrenie vlády na zaopatrenie, keď bolo zavedené nemocenské poistenie rodín a najmä poskytovanie rodinných prídavkov pre pracujúcich.
Bytová komisia
Pretože aj v našej obci sa prejavil nedostatok bytov - obec má viac obyvateľov a pri získaní pracovných možnosti aj viac mladých ľudí si zakladá rodiny - pri Miestnom národnom výbore bola ustanovená aj bytová komisia, ktorá sa starala o prideľovanie bytov.

