Rok 1948
Februárové víťazstvo
Rok 1948 sa stáva rokom víťazstva pracujúcich. Do našej obce prostredníctvom novín a rozhlasu (rádia) sa dostane priebeh pamätných Februárových udalostí. Občania zavrhujú reakčné sily. Bol zriadený Akčný výbor národného frontu, ktorý usmerňoval obyvateľstvo a ukazoval správny smer politického vývoja. Takto odraz Februárových udalostí bol veľmi dobré usmerňovaný a hladko boli prevedené akcie reorganizácie Miestneho národného výboru a likvidácia reakčnej demokratickej strany. Pretože reakcia bola na najvyšších orgánoch - vo vláde, jej odstránením mohli sa skoro skonsolidovať aj miestne pomery. 
Ústava  9.mája  - diskusia
Po likvidácii reakčných síl sa mohli rýchlejšie uvádzať do života správne opatrenia na zlepšenie životných podmienok. Takto už 9. mája 1948, t. j. o necelé 3 mesiace po víťazstve pracujúcich mohla byť vyhlásená Ústava, ktorá dovtedy pre reakčné živly nebola a táto dostala aj meno "Ústava 9. mája". O tejto Ústave bola prevedená v obci prednáška, ku ktorej občania prostredníctvom diskusie zaujali kladný postoj.
Voľby - máj     1948
Na podklade Ústavy 9. mája boli prevedené voľby do národných výborov do Národného zhromaždenia. Boli to prvé voľby bez osočovania, sporov a kortešovačiek. Volilo sa podľa nového spôsobu na jednotnú kandidátku Národného frontu. Naši občania v týchto voľbách vyjadrili správnosť novej politiky našej Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu, tým, že 100 % hlasovali za členov uvedených na kandidátke národného frontu.
Klement Gottwald  -  prvý robotnícky prezident
Naši občania taktiež privítali voľbu Klementa Gottwalda, ktorý sa stal prvým robotníckym prezidentom našej Československej republiky. Je vidieť, že občania s novými pomermi celkom súhlasia a práca na každom poli ide lepšie a radostnejšie.
Elektrizácia obce
Zásluhou nového Miestneho národného výboru a stavebnej komisie bola koncom mája 1948 zapojená naša obec na elektrorozvodnú sieť Východoslovenských elektrárni. Doterajšia dodávka prúdu z mlyna celkom nevyhovovala. Toto bol tiež jeden z úspechov, ktorý sa mohol uskutočniť len zásluhou Februárového víťazstva pracujúceho ľudu. 

