Rok 1950
	Rok 1950 je druhým rokom našej päťročnice. V tomto roku začala sa aj práca pri socializácii našej obce. Čoraz viacej preniká do radov nášho pokrokového občianstva družstevná myšlienka. 
Prípravný výbor JRD
V našej obci sa začína hovoriť o spoločnom - družstevným hospodárení od minulého roku. Už vtedy sa pomýšľalo na založenie prípravného výboru Jednotného roľníckeho družstva. Občania najprv boli k družstevnej myšlienke nedôverčiví, ale postupne viac a viac si razí cestu aj spoločné hospodárenie. Hneď začiatkom roka sa vytvára prípravný výbor Jednotného roľníckeho družstva, ktorý začal širokú kampaň na získanie členov z radov roľníkov. Po získaní 15 roľníkov bolo možné pristúpiť k založeniu družstva. 
Založenie JRD
Dňa 5. marca 1950 slávila naša obec pozoruhodnú udalosť, udalosť socialistickej prestavby našej dediny, založenie Jednotného roľníckeho družstva. Februárové udalosti z roku 1948 odčinili storočné krivdy páchané na našom poľnohospodárstve, umožnili aj našej dedine nástup k socializmu založením Jednotného roľníckeho družstva a tak ukázali nášmu drobnému a strednému roľníkovi nový a lepší spôsob hospodárenia. Prvým predsedom Jednotného roľníckeho družstva sa stal Mikuláš Židovský. Už začiatkom jari dostali do obce nové - moderné stroje, ktoré majú pomáhať roľníkovi v ťažkej práce a pomôžu zracionalizovať pomocou družstva naše poľnohospodárstvo. Boli to nové sejačky, kultivátore, disky a podobné hospodárske stroje. Novozaložené družstvo bolo najprv I. typu, to znamená, že medze sa ešte nerozorávali, pozemky sa však už obrábali spoločne, výnos bol rozdelený pracujúcim členom družstva. Do spoločného hospodárenia v Jednotnom roľníckom družstve boli začlenené aj cirkevné pozemky a tiež Bõhmové pozemky, na ktorých nemal kto pracovať. Jednotné roľnícke družstvo začína stavať hneď aj hospodárske budovy. V prvom rade sú to moderné maštale na Petrovenci (smerom po ceste na Lúčku). Členovia Jednotného roľníckeho družstva si uvedomujú, že len prostredníctvom družstevnej veľkovýroby je možné dospieť k socializácii dediny. Táto cesta je nevyhnutne spojená so zvyšovaním poľnohospodárskej výroby a to tak do množstva, ako aj do kvality. Toto predovšetkým mali na mysli naši pokrokoví občania, spočiatku len niektorí, niektorí však chcú nielen slovami ale aj živým názorným a presvedčivým spôsobom ukázať ostatným malým a stredným roľníkom výhody družstevného hospodárenia a že iba na družstevnej základni môže sa lepšie, racionálnejšie obrábať zem a tak zvyšovať hektárové výnosy a úžitkovosť hospodárskych zvierat a tým získať aj viac príjmov.
Podpisová akcia mieru
V polovici mája roku 1950 sa začala aj v našej obci podpisová akcia za mier. Milióny pracujúcich na celom svete súhlasia so Stálym výborom obrancov mieru, ktorý na kongrese v Štokholme vydal manifest o zákaze výroby atómových zbraní. Naši občania výrazne prejavili túžbu po mieri a mierovej budovateľskej práci na výstavbe krajšej budúcnosti, keď všetci podpísali výzvu Svetovej rady mieru, lebo si uvedomujú ničivý účinok atómových zbraní, ktoré sú určené k hromadnému vraždeniu civilného a bezbranného obyvateľstva.
IX. Sjazd KSS
Rok po slávnom IX. sjazde KSČ bol v dňoch 24. až 27. mája 1950 usporiadaný IX. sjazd Komunistickej strany Slovenska v Bratislave. Bola to súčasne veľkolepá prehliadka vykonanej práce a nášho slobodného života za prvých 5 rokov od oslobodenia. Ruch, ktorý rozvíril pracovné nadšenie na každom úseku nášho života, prenikol aj do našej obce a aj tu je vidieť spontánny súhlas s politikou našej Komunistickej strany, ktorý sa prejavil hodnotnými pracovnými záväzkami robotníkov, družstevníkov a pracujúcej inteligencie.
Krajský deň KSS
Dňa 10. septembra 1950 sa zúčastnilo veľa našich občanov spolu s členmi Komunistickej strany na Krajskom dni v Prešove, kde sa konala mohutná manifestácia a výstava budovateľského úsilia všetkých pracovísk v našom kraji. 
Prvé družstevné dožinky
Dňa 5. septembra 1950 boli v našej obci prvé družstevné dožinky, ktoré tu boli usporiadané súčasne aj ako celookresné. Naše Jednotné roľnícke družstvo bolo vyhodnotené ako najlepšie v okresnom meradle, preto za odmenu boli v našej obci usporiadané aj prvé okresné družstevné dožinky. Na týchto dožinkových slávnostiach sa zúčastnili aj družstevníci a aj občania z celého okresu, najmä zo Sabinova, Krivan, Gregoroviec a Geraltova. Najprv v Kultúrnom dome bola prevedená radostná bilancia prvého roku družstevného hospodárenia a to tak v našej obci, ako aj v okrese. Prítomní zástupcovia Okresného výboru komunistickej strany Slovenska a Okresného národného výboru povzbudili družstevníkov do ďalšej plodnej práci. Potom mohutný a pestrý sprievod, ktorý prešiel cez obec čítal viac ako 5 000 účastníkov z našej obce a širokého okolia a z celého okresu. Sprievod sa zakončil na športovom ihrisku, kde boli prednesené slávnostné prejavy o význame tohoto dňa. Najmä prejav predsedu Okresného národného výboru Teodora Semana vzbudil zaslúženú pozornosť. Ďalej aj zástupcovia jednotlivých roľníckych družstiev zo Sabinova, Krivan a Geraltova hovorili o svojej práci a o skúsenostiach zo spoločného hospodárenia. Potom boli predvedené hry a zábavný program žiakov našich škôl a po programe bola družná ľudová veselica. Na ihrisku bola inštalovaná aj výstava moderných hospodárskych  strojov a nového spôsobu družstevnej práce, ktorá sa tešila veľkej pozornosti prítomných.
Oslavy: Výročie smrti V. I. Lenina
Dňa 21. januára 1950 na pietnej oslave 26. výročia bolo spomínané 26. výročie smrti Vladimíra Iljiča Lenina, najväčšieho revolucionára všetkých čias a veľkého bojovníka za práva pracujúcich. Na oslavách bola rečníkom výstižne vyzdvihnutá postava V. I. Lenina na javisku dejín, ako symbol morálnej a politickej jednoty sovietskej spoločnosti, ktorú doviedol k víťazstvu prostredníctvom Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. 
Oslobodenie obce
Zhodou okolností v ten istý deň pred 5 rokmi smelí sovietski vojaci oslobodili našu obec od nemeckých okupantov a táto skutočnosť bola tiež na týchto oslavách osobitne vyzdvihnutá.
1. máj
Toho roku po 60 raz bol oslavovaný sviatok pracujúcich 1. máj. Na mohutnej manifestácii v Sabinove sa zúčastnilo z našej obce veľa občanov a po prvý raz aj členovia nášho Jednotného roľníckeho družstva, ktorí pomocou alegorických vozov ukázali starý a nový spôsob roľníckej práce. Na týchto oslavách, ktoré sa stali symbolom boja za práva pracujúcich na celom svete, za slobodu a pokojný život všetkých pracujúcich, bol osobitne vyzdvihnutý boj za mier.
Deň víťazstva
Tohoročná slávnosť usporiadaná z príležitosti Dňa víťazstva vyznela radostne. 9. mája bolo tomu 5 rokov, čo sme si všetci znova vydýchli spokojne po ukončení druhej strašnej svetovej vojny. Vďaky nás sa niesli k hrobom tých, ktorí položili životy za spravodlivú vec a za našu slobodu.
Dukelské oslavy
Dňa 6. októbra 1950 boli usporiadané oslavy Československej armády, na ktorej sa občania oboznámili s dukelskou operáciou. Hrdinská Červená armáda a I. československý armádny zbor vstúpili 6. októbra 1944, po úporných bojoch na naše územie pri Dukle, preto toto miesto sa stalo víťazným pamätníkom a symbolom nášho oslobodenia. 
Výstava kníh
Mesiac november sa niesol v znamení akcie "Mesiac dobrej knihy a tlače". Občania sa oboznámili s významom tlačeného slova, ktoré pomáha kultúrne rásť aj našim ľudom, lebo socialistické zriadenie potrebuje uvedomelých a múdrych občanov. Akcia sa stretla s veľkým porozumením a splnila svoje poslanie. Výstava, ktorá bola z tejto príležitosti usporiadaná, bola početne navštívená a veľa občanov si kúpilo knihy. Veľký záujem bol o detské knihy, o beletriu a taktiež o odborné, najmä poľnohospodárske knihy. Je vidieť, že aj naša obec začína kultúrnejšie žiť.
Ľudový kurz ruštiny
V rámci československo - sovietskeho priateľstva bol usporiadaný ľudový kurz ruského jazyka. Tento kurz absolvovalo 21 frekventantov - občanov. Aj naši ľudia poznávajú a učia sa jazyk nášho veľkého brata, osloboditeľa a spojenca, ktorý sa stáva svetovým jazykom. Pretože o kurz ruského jazyka sa prejavil záujem, tento sa usporiada aj na rok.


