Rok 1949
Znárodnenie obchodov
V roku 1949 sa pokračovalo v znárodňovaní podnikov. Po februárovom víťazstve pracujúcich v roku 1948 pokračovalo sa v znárodňovaní podnikov a závodov, ktoré sa odrazili v našej obci tak, že obchodné činnosti boli zrušené a všetky obchody sa stali národnými. Takto vznikla Obuva, obchod s obuvou, Vesna, obchod s konfekciou, Textil, obchod s krátkym tovarom, Medika, lekáreň, Potraviny, obchod s miešaným tovarom. Distribúcia tovarov sa prevádzala prostredníctvom okresných zásobovacích stredísk. Takto súkromné obchody prestali jestvovať.
Miestny rozhlas
Začiatkom roka 1949 bola dokončená montáž vedenia ampliónov pre miestny rozhlas a hneď bol aj daný do prevádzky. Aparatúra bola umiestnená na Miestnom národnom výbore. Tým obec nielen zrušila bubnovanie, ale všetky správy mohli byť lepšie a rýchlejšie odovzdané obyvateľstvu. Takto sa naša obec stala modernejšou. V rozhlase okrem správ bola reprodukovaná aj hudba, boli prevedené prednášky na aktuálne témy a pod.
Stavba hasičskej zbrojnice
Na  jar roku 1949 sa započalo so stavbou novej budovy pre hasičské účely. Je to pekná a moderná budova s dvoma garážami a skladišťom na prízemí, na poschodí byty. Takto obec získala nielen na vzhľade, lebo staré drevené skladisko špatilo vzhľad námestia a hasičský materiál sa ničil, ale aj obec získala modernú poschodovú budovu, ktorá bude dobré slúžiť svojmu účelu. 
Zdravotné stredisko
Stavba hasičskej zbrojnice bola dokončená ešte v jeseni roku 1949 a dočasne v nej bolo umiestnené zdravotné stredisko. V jednej z garáži bolo umiestnené sanitné auto, na prízemí zostala jedna miestnosť pre hasičské účely, v ostatných miestnostiach bola umiestnená ordinácia pre lekára a čakáreň. Na poschodí bola zriadená zubná ambulancia a poradňa pre matky. V byte býval lekár.
Autobusové spoje
Československá autobusová doprava, národný podnik zriadila pravidelnú autobusovú dopravu osôb z Lipian do Brezovice /T., potom ju predĺžila až do Nižného Slavkova. Pomýšľa s v dohľadnej dobe zriadiť autobusové spojenie aj do Tichého Potoka (Šteľbachu) a do Šarišských Draviec. Takto aj odľahlejšie obce budú mať lepšie spojenie k železničnej stanici a tým aj s mestom a takto aj obyvateľstvo odľahlejších obcí môže dochádzať do práce. Získa tým aj naša obec, lebo sa má vystaviť aj garáž a má byť zriadená aj nákladná doprava.

Prvá päťročnica
Dvojročnica (dvojročný plán hospodárskej obnovy) na vojnou zničené hospodárstvo - jeho opravu a na zahladenie stôp vojny, bola vďaka Februárových udalostí, úspešne dokončená. Rok 1949 je slávnostným nástupom do prvej päťročnice. Päťročnica už znamená celkovú prestavbu a výstavbu nášho znárodneného priemyslu a poľnohospodárstva, s rozsiahlou industrializáciou s mechanizáciou a znamená socializmus pre náš ľud, preto sa stáva stredobodom pozornosti aj nášho občianstva. Päťročnica pre naše obyvateľstvo je tým dôležitá, že znamená viac pracovných príležitosti, väčší zárobok a tým aj zvýšenie životnej úrovne. 
Oslavy: Výročie smrti  V. I. Lenina
Dňa 21. januára 1945 bola na pietnej oslave spomienku na 25. výročie smrti vodcu pracujúcich celého sveta, génia a vodcu proletárskej revolúcie Vladimíra Iljiča Lenina. Občania, ktorí sa vo veľkom počte zúčastnili na tejto oslave sa podrobne oboznámili s celoživotným dielom oslovateľa Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a zakladateľa prvého štátu robotníkov a roľníkov Sovietskeho zväzu.
Sté výročie narodenia P. O. Hviezdoslava
Dňa 3. februára 1949 bola na oslavách prevedená spomienka na sté výročie narodenín nášho najväčšieho básnika Pavla Országha  Hviezdoslava. Na programe, ktorý dodali školy, boli aj ukážky z jeho diela. Naši občania sa prihlasujú za odberateľov tzv. Hviezdoslavovej knižnice, ktorá bola založená pri Matici slovenskej v Martine na návrh prezidenta K. Gottwalda, v ktorej vyjdú vynikajúce diela klasikov našej literatúry. 
2. výročie februárových udalostí
21. februára 1949 boli oslavy druhého výročia slávnych februárových udalostí, ktoré umožnili cestu k socializmu. Občania vo veľkom počte sa zúčastnili týchto osláv a s pozornosťou si vypočuli prejav o význame a dosahu Februárových udalostí a taktiež pekný kultúrny program, ktorý dodali školy.
1. máj
Oslavy Sviatku práce vyzneli aj toho roku okázale. Občania sa zúčastnili vo veľkom počte na mohutnom májovom sprievode a na manifestácii v Sabinove.
Deň víťazstva
Tohoročný deň víťazstva bolo opäť príležitosťou spomínať na nepremožiteľnú Červenú armádu a na naše oslobodenie. V tom sa niesli aj verejné oslavy s pestrým programom. Po programe bola ľudová veselica.
Deň matiek
Dňa 22. mája 1949 odbýval sa na dvore Strednej školy Sviatok matiek, ktorý sa niesol v znamení mieru, pod heslom "Ruka matky - štít mieru". Program miestnych osláv bol bohatý a pestrý. Celej slávnosti dodala lesku aj prítomnosť početného obyvateľstva a účasť predsedu  Okresného národného výboru Jakuba Šoltýsa. Oslavy vyzneli v tom zmysle, že naša ľudovodemokratická vlasť sa spolieha na naše pokrokové matky, že nám vychovávajú takú mládež, ktorá dovŕši dobré začaté dielo socializmu. Dojímavé bolo rozdelenie dekrétov a peňažitých odmien mnohodetným matkám, ktoré previedol predseda Okresného národného výboru Jakub Šoltýs.
IX. Sjazd KSČ
Veľkou historickou udalosťou v tomto roku bol slávny IX. zjazd Komunistickej strany Československa, ktorý sa konal v dňoch 25. - 29. mája a mal patričnú odozvu aj v našej obci. Sjazd bol historickým medzníkom v dejinách našej slávnej KSČ a nástupom k bojovému splneniu päťročného plánu a smelším nástupom k socializmu. Ľudia s tým žili a podávali hodnotné socialistické záväzky. 
30. výročie sovietskeho filmu
Spriatelenie našich národov so Sovietskym zväzom sa prejavilo aj dňa 25. septembra 1949, kedy aj v tunajšej obci bola slávnosť 30. výročia sovietskeho filmu. Občania v mimoriadne veľkom počte zúčastnili sa na slávnostnom premietaní sovietskeho filmu Mladá garda, ktorý dokumentuje prácu a boj sovietskych ľudí za slobodu a za socializmus. 
Dni československo -  sovietskeho priateľstva  - Októbrová revolúcia 
Večné priateľstvo so Sovietskym zväzom sa prejavilo na oslavách Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a cez Dní československo-sovietskeho priateľstva, kedy sa ešte viac upevnili bratské sväzky oboch národov.
28.október
Do rámca osláv Dni československo-sovietskeho priateľstva zapadli aj oslavy 28. októbra, ktoré sa niesli v znamení hesla "Bez 7. novembra nebolo by 28. októbra". Vyvrcholením týchto slávnosti boli veľké oslavy dňa 4. novembra 1949 v Kultúrnom dome, za veľkej účasti obyvateľstva.
Výročie tragéd v Tokajíku  naradenie K. Gottwalda
Na deň 19. novembra 1949 pripadá 5. výročie tragédie v Tokajíku a 23. novembra 53. výročie narodenia nášho prezidenta Klementa Gottwalda. Na spoločnej oslave dňa 3. decembra 1949 bolo hovorené o tokajíckej tragédii, keď fašistickí Nemci beštiálne zavraždili 23 občanov a celú obec Tokajík vypálili. Potom v prejave bolo vyzdvihnuté 53. výročie narodenín prvého občana, hospodára, priekopníka a prvého robotníckeho prezidenta , nášho milovaného Klementa Gottwalda. 



