Rok 1954
	Máme za sebou prvú päťročnicu, prvú etapu budovania socializmu. Za uplynulých päť rokov sa vykonalo na každom úseku práce viac, ako predtým za päťdesiat rokov. Jej výsledky vidieť všade a odráža sa aj u obyvateľov našej obce. Prvá päťročnica ovplyvnila vývoj našej obce a značne pozmenila jej tvárnosť. Boli položené pevné základy socializmu. 
Situácia na JRD
Bilancia na Jednotnom roľníckom družstve za hospodárenie v roku 1953 aj keď nebola taká, ako v minulosti, treba pripomenúť, že nastal pokles v počte členov Jednotného roľníckeho družstva. Príčinu však treba hľadať v tom, že pred dvoma rokmi vinou niektorých jednotlivcov, ktorí nepochopili smernice našej Komunistickej strany Československa a našej vlády, prevádzali nábor členov do Jednotného roľníckeho družstva bez toho, aby poznali situáciu v našej obci a tiež v samom doterajšom Jednotnom roľníckom družstve. Treba pripomenúť, že priemerný vek výkonných roľníkov 55 rokov, teda samozrejme títo sú veľmi konzervatívní a len po skutočnom presvedčení a výhodách družstevnej veľkovýroby upustia od starej, málo výnosnej malovýroby. Okrem toho ani organizačne nestačilo vedenie Jednotného roľníckeho družstva zvládnuť veľký prírastok pôdnej základne a dobytka, keď nebolo hneď dostatok krmovinovej základne a dostatok výkonných strojov. Takto sa potom prejavil aj nedostatok pracovných síl. Nepribudlo mladých pracovníkov, lebo títo odchádzajú za prácou do závodov v Sabinove a v Prešove, lebo len tam nachádzajú svoje uplatnenie - doterajšie hospodárenie v roľníckej malovýrobe by im nedávalo také hmotné zabezpečenie. 
Voľby do NV
Nedeľa 16. mája dostala v tomto roku osobitne slávnostný a dôstojný raz. Uskutočnili sa voľby do národných výborov, voľby slobodné a demokratické. Voľby, aké u nás ešte neboli. Radosť, ale aj zodpovednosť sa zračila na tvárach voličov, najmä tých, ktorí sa ešte pamätajú na voľby za kapitalistických režimov, ale i tých, ktorí pristupovali po prvý raz v živote k volebným urnám, aby splnili svoje najväčšie a čestné právo občana - voliť zástupcov do národných výborov. Naši voliči si uvedomili, že odovzdaním hlasu na kandidátov Národného frontu potvrdzujú správnosť toho, čo sa v prospech našich občanov vykonalo a čo tak pekne vyjadril obyčajný robotník súdruh Marko a mladý poslanec Milan Rázus. Prostými slovami ukázali, čo sa doteraz urobilo v prospech každého z nás a neoháňali s prázdnymi frázami a sľubami, ako to bolo kedysi, preto aj predvolebné zhromaždenia sa stali aj radostnou bilanciou a prehliadkou vykonanej práce a naši obyvatelia sa presvedčili, že hlasovaním na kandidátov Národného frontu hlasujú za ešte krajšiu budúcnosť. Preto aj priebeh a výsledky volieb vyzneli 100 % účasťou a všetky hlasy boli odovzdané za kandidátov Národného frontu. 

