Rok 1966
	Bol opäť rokom ďalšieho zveľaďovania a okrášlenia nášho mesta. 
Z významných udalosti treba pripomenúť najmä oslavy, ktoré už tradične oslavujú aj naši občania. 
1. a 9. máj
Slávnostne vyzneli oslavy 1. mája, ktoré boli v Sabinove a na ktorých sa osobitne pekne vynímal mohutný sprievod s heslami a transparentami, ktorý mal náš Odevný závod kpt. Nálepku.
V predvečer 9. mája bol usporiadaný miestnymi školami lampiónový sprievod, ktorý prešiel cez mesto až na športové ihrisko, kde bola predvedená početnému obyvateľstvu milá slávnosť s pekným programom, pri veľkom táboráku.
8. marec
Pekná slávnosť s bohatým kultúrnym programom bola aj 8. marca z príležitosti Medzinárodného dňa žien.
29. august
Aj z príležitosti 22. výročia Slovenského národného povstania bola slávnosť v Kultúrnom dome, na ktorej sa zúčastnilo početné obyvateľstvo.
Počasie
Už druhý rok bolo mimoriadne zlé počasie. Aj keď zima nebola mimoriadne tuhá, teplomer nepoklesol ani raz pod - 20 °C, napadlo hodne snehu, ktorý vydržal až do polovice marca a aj potom bolo chladné počasie a veľmi často pršalo, ba ešte aj v máji snežilo. Mimoriadne chladno bolo od 5. do 27. mája, kedy teplomer často poklesol pod bod mrazu. Jaro sa veľmi predĺžilo a poľnohospodárske práce sa prevádzali veľmi ťažko, za neustáleho dažďa. 
Leto bolo tiež mimoriadne daždivé a chladné. Pekných dní bolo veľmi málo. Úroda bola len priemerná. Jeseň bola tiež daždivá a prvé mrazíky boli už koncom októbra. Sneh napadol pomerne pozde, až po 20. novembri, ale už nezmizol. Začiatok novej zimy bol mierny.
Požiar
Dňa 20. mája, v nedeľu vznikol v uzavretej predajni Jednoty - TEXTIL, požiar, ktorý narobil veľa škôd na drobnom textilnom tovare a hoci včasným zákrokom požiarneho zboru a občanov bol oheň skoro zlikvidovaný, predsa bol tovar znehodnotený a potom bol vyradený za veľmi nízku cenu.
Stavba školy a internátu POU
V októbri sa pristúpilo k výstavbe školského areálu. V prvej etape sa začalo so stavbou internátu a školy Poľnohospodárskeho učilišťa. V budúcom roku sa projektuje s výstavbou školských budov pre tunajšiu Základnú deväťročnú školu, ktoré sú veľmi potrebné, lebo v niektorých triedach má táto škola až trojsmenné vyučovanie, ktoré len čiastočne bolo vyriešené získaním jednej triedy v Materskej škole.
Historická pamiatka - kostol
Pre zachovanie histórie mesta a jej pamiatok, je potrebné uviesť osobitne významnú a cennú stavbu tunajšieho rímskokatolíckeho kostola. Vyberám dôležité časti z brožúrky Kornela Divalda: Kostol sv. Martina v Lipanoch, ktoré vyšla v Budapešti roku 1913, ako 47 zväzok maďarského meračského a stavebného zboru a ktorú menovaný napísal z poverenia Štátneho pamiatkového úradu z príležitosti 400 ročného výročia znovupostavenia nášho kostola. 
Uvádza sa, že pravdepodobným zakladateľom kostola  bol Rikolf Tõrkeõi, ktorý bol vojvodcom kráľa Karola Róberta (zomrel roku 1360). Bol pánom hradu Kamenica (Tarkõ), osady Kamenice, Lipian, Ráthamezõ, Červenice, Jakubovian a potom aj Lúčky (Harčar Lúčka). Jeho vnuk Mikuláš sa podľa veľkostatku Tarcza (Torysa) podpisuje už menom Tarczay. Jeho syn Tomáš Tarczay poručil medzi iným aj tunajšiemu kostolu 20 forintov a v prospech kaplnky sv. Tomáša, ktorú dal sám pristaviť k tomuto kostolu, ďalej zaistil majetok Sokolany v abaujskej župe a okrem toho na udržiavanie tejto kaplnky a na zadováženie kalicha poručil ďalších 50 forintov.
O histórii stavby lipianskeho kostola do roku 1493 niet písomných dokladov. Nesporne najstaršou časťou kostola je veža, ktorá po podstrešie je 30 metrov vysoká a jej múry sú 175 centimetrov hrubé. Pôvodne bola postavená ako strážna veža, bez ktorej pánu kamenického hradu sa nemohli zaobísť. Z kamenického hradu totiž nemali výhľad na cestu smerom na Spiš a Prešov pre blízke vŕšky.
Veža je na severnej strane prelomená územčistou gotickou bránou, na troch poschodiach sú úzke obdĺžnikové otvory v podobe streleckých špár. Okná štvrtého poschodia  boli v XVIII. storočí premenené na polkruhovité a vtedy aj na piate poschodie sa dostali pôvodné vežové hodiny, ktoré boli opravené a obnovené v roku 1934. Veža organicky nesúvisí s loďou kostola.
Kostol slúžil potom aj ako miesto večného odpočinku zemepánov z kamenického hradu, ako to dosvedčuje podzemie kostola s rakvami a reliéfy s venovaním v kostole. Bolo zistené, že už v XII. storočí bola pod kaplnkou sv. Kríža krypta. Tam sú pochovaní členovia vetvy Tarkõ - rodina Desseffyiovej, lebo nad otvorom vchodu do kaplnky je reliefový pomník s erbom baróna Františka  Desseffy z roku 1670.
Desseffyovci pochovávali v kostole okrem rodinných členov aj svojich verných dôstojníkov. Z týchto dvom ostali pomníky zo XVII. storočia a to červenomramorové epitafárium s dvojitým erbom z roku 1636 pre Melchiora Duchoňa v južnom múre lode pri kaplnke sv. Tomáša a kapitána kamenického hradu Melchiora Fekesházyho z roku 1621, ktorý má pamätník za kazateľnicou na severnom múre svätyni. Tento má erb kapitána hradu a na obidvoch sú latinské epitafy.
Okrem týchto sú náhrobné pamätníky Jána Dessffyho z roku 1618 z čierneho mramoru 175 x 95 cm, Štefana Desseffyho, ktorý je renesančný z roku 1649 a je z červeného mramoru 181 x 82 cm s postavou muža v brnení; Katarína Desseffy z roku 1665 z pieskovca; Štefana Desseffyho a jeho manželky Kláry Semsey z roku 1729 z čierneho mramoru - 98 cm široký; Tomáša Tarczayho z roku 1493 - gotický kamenný náhrobník o rozmeroch 192 x 100 cm s postavou muža v pancieri. Významný je aj erb Tarczayovcov na organovej pavlači. 
Vlastný kostol je pôvodne gotická stavba z prvej polovice XIV. storočia , ktorá po roku 1493 bola rozšírená o južnú pohrebnú kaplnku Tarczayovcov. V roku 1513 bol kostol postavený a boli na ňom urobené renesančné doplnky.
Epitafárium vo svätyni, obruba a dve kostolné brány sú bezosporu prácou Vincenta z Dubrovníka (z Raguzy), ako to dosvedčuje nápis na čelnom tráme, ktorý znie: Anna Dni MD 13 Mater Dei memento mei Micolai Tarczay - a pod týmto je menšími písmenami s pochybnou latinou: Maistro Vicenco de Raguza hoc opus fecit. V preklade: "Roku Pána 1513 Matka Božia rozpomeň sa na mňa Mikuláša Tarczaya" a potom: "Túto prácu konal Vincent z Raguzy".
V náboženských bojoch XVI. a XVII. storočia bola stavba kostola viackrát opravovaná a v roku 1691 bola znovu obnovená. V roku 1748 rozšírili kostol o severnú barokovú kaplnku. V roku 1888 bol požiarom kostol značne poškodený. V rokoch 1888 až 1889 ho obnovili a prefasádovali v tradičnom slohu východoslovenskej sakrálnej architektúry. 
Je to v podstate jednoloďový kostol so štvorcovým presbytárom, rozšírený prístavbou gotickej južnej kaplnky. V XVIII. storočí boli pristavené obe vstupné predsiene (babince) a sakristia. Presbytár je zaklenutý jedným poľom neskorogotickej krížovej rebrovej klenby, ktorá dosadá na konzoly s listovým ornamentom a na jednoduché podsekávané  (ostrohové) konzoly. V strede kríženia rebier je svorník s reliéfom baránka. Na východnej strane presbytára sú neskorogotické okná s kružbou na západnej strane sa zachovali iba tvary lomených okien. Na severnej strane presbytára je gotický lomený vchod do sakristie. V presbytári sa zachovali pastofória, jedno gotické na východnej strane z prvej polovice XIV. storočia s ďatelinovým oblúkom a gotickou kovanou mrežou s hviezdičkami, druhé je na severnej strane, renesančné z roku 1513 a je pravdepodobne tiež prácou Vincenta z Dubrovníka, od ktorého je signovaný južný a západný portál kostola. 
Južná gotická kaplnka je zaklenutá krížovou rebrovou klenbou z roku 1493. Podľa starých popisov bol kostol vymaľovaný freskami. Gotické fresky sa predpokladajú  pod barokovými omietkami lode a v južnej kaplnke. 
Hlavný oltár, ktorý je veľmi cenný, je gotický, skriňový a pochádza z rokov 1513 až 1520, s pohyblivými krídlami, ktoré sú ozdobené tabuľovými maľbami. V arche sú umiestnené sochy Madony, sv. Martina a sv. Mikuláša. Na krídlach oltára sú obrazy Zvestovania, Narodenia, Navštívenia a Zasnúbenia Márie. Na vonkajších tabuliach oltára sú scény z pašií. Tabuľové maľby sa pripisujú bardejovskému maliarovi Hansovi Kõhlerovi.
Bočný oltár Piety má v negotickej skrini pôvodnú gotickú sochu Piety. Ďalší bočný oltár Metercie je z roku 1526. Je to krídlový oltár v oltárnej skrini so sochou sv. Anny. Na krídlach tohoto oltára sú tabuľové maľby s výjavom Zvestovania, Narodenia, Troch kráľov, Smrti Márie a na vonkajších stranách sú obrazy sv. Barbory, Uršule a Margity. Na predele oltára je Ukrižovanie s postavami Márie a Jána. Na kľakadle tabule Zvestovania je uvedený letopočet 1526.
V barokovej kaplnke je barokový oltár Kalvárie z rokov 1740. Krstiteľnica v južnej časti kaplnky je gotická z okolo roku 1500. 
V kostole je umiestnených viacero voľných plastik z XV., XVI. a XVIII. storočia.
Tu treba ešte poznamenať, že v rokoch 1589 až 1748 sa kostol niekoľkokrát dostal do rúk protestantov. V tejto dobe bol pod pavlačom organa, podľa vzoru gotických stallumov zhotovený štvorsedadlový dvojrad lavíc a na čelnej doske v podobe chybného chronistikumu je latinský nápis, v ktorom sa uvádza, že tieto lavice v dobe richtárstva urodzeného, opatrného a zaslúžilého Štefana  Krajcera (Craiczara) na žiadosť múdrej mestskej rady z dôvodu rozlišovania od ostatného ľudu. Keďže richtár  Štefan Krajcer zomrel roku 1750, museli byť lavice postavené oveľa skôr. Ako senátori magistrátu privilegovaného mestečka Septentiliensis - Lipany - sú uvedené: Juraj Gabáni, Juraj Miko, Ján Horváth, Ján Ščavnický, Ján Ružbarský, Samuel Tromplex a Juraj Detrich.
Medzi ostatnými starožitnosťami kostola sú aj zvony. Veľký zvon bol uliaty v Lučenci v roku 1826 a menší v Prešove v roku 1817, ktorý však počas I. svetovej vojny v roku 1916 bol zrekvirovaný a preliaty na hlaveň kanóna. Najmenší zvon má tento nápis: Fusa 1772, Rufusa 1860 Héthárs. 
Treba ešte dodať, že namiesto zrekvirovaného zvona kúpil nový zvon Alexander Majtner a to v roku 1927, keď sa na krátky čas vrátil z Ameriky. 
 významnejších opráv kostola stoji za zmienku generálna oprava kostola v rokoch 1934 - 1935, kedy bola veža znova oplechovaná, boli opravené vežové hodiny, keď tieto už dávnejšie sa nepoužívali a boli aj bez ciferníkov a ručičiek. Taktiež bola celá strecha kostola prekrytá novou červenou, ozdobnou škridlou; boli opravené fasády a prevedené vonkajšie obielenie. Súčasne bol do kostola zavedený aj elektrický prúd. Prúd dodávala miestna, vodná elektráreň Ladislava Miku - Mikuša. Ďalej to bola generálna oprava vnútrajška kostola, ktorá sa prevádzala pod dohľadom Pamiatkového úradu v rokoch 1957 až 1959. Z kostola bola odstránená nevkusná a k slohu neprimeraná maľba - kvetovaná - a bola nahradená štýlove vhodnou, jednoduchou maľbou - vybielením (na starých fotografiách v spomínanej brožúrke vidno kvety). Sochy boli pekne zreštaurované. Taktiež bolo zrekonštruované elektrické osvetlenie. Roku 1962 boli zadovážené nové lavice.
Hospodárenie štátneho majetku
Tunajší štátny majetok aj tohoto roku prevzal ďalšie úpadkové Jednotné roľnícke družstvo v Jakubovej Voli. Celková výmera Štátneho majetku sa tým zvýšila o ďalších 377 hektárov, takže celková výmera činí teraz 5 065 hektárov poľnohospodárskej pôdy. 
Priemerné hektárové výnosy v tomto roku boli tieto:
Plodina		Štátny majetok spolu			Z toho hosp. Lipany
pšenica			17,2 q					13,56 q
raž				17,2 q					12,83 q
jačmeň			16,4 q					17,05 q
ovos				 11,5 q					  6,05 q
cukrovka		          355,5 q			      	          	  403  q
zemiaky		          	  131 q			                        131,31 q
Plán úrody obilia splnil majetok na 101,2 % a plán úrody zemiakov na 118 %.
Celkový objem poľnohospodárskej produkcie majetok dosiahol vo výške 15 873 000 Kčs. Oproti roku 1965 je to o 4 047 000 Kčs viac.
Objem hrubej poľnohospodárskej produkcie  na 1 hektár sa dosiahol čiastkou 3 134 Kčs. keď v roku 1965 bol len 2 522 Kčs.
Dodávky na štátny majetok boli tieto:
Obilie bolo splnené na 100 %, čo činilo 9 530 q, v cukrovke bol plán 3 500 q, skutočnosť 3 936 q, čo je 112,4 %, zemiaky - plán 16 550 q, skutočnosť 22 090 q, čo je 133,5 %; mlieko - plán 848 000 l, skutočnosť 1 056 842 l, čo je 124 %; hovädzie mäso - plán 155 000 kg, skutočnosť 172 300 kg, čo je 111,2 %; bravčové mäso - plán 180 000 kg, skutočnosť 198 200 kg, čo je 110,1 %. Plán investičnej výstavby bol 4 609 000 Kčs, avšak v skutočnosti bolo prestavané 4 700 000 Kčs, pritom vo vlastnej réžii boli prevedené práce v hodnote vyše 1 455 000 Kčs a to vlastnými pracovníkmi.
V rámci socialistického súťaženia súťažilo 6 kolektívov a 23 jednotlivcov. O dobré výsledky sa však pričinila aj celá rada ďalších pracovníkov. Hodnota prijatých socialistických záväzkov bola 444 440 Kčs, avšak plnením socialistických záväzkov sa vyprodukovala hodnota vo výške 1 286 926 Kčs. 
Nákladová časť sa v tomto roku zasa vylepšila, čo potvrdzuje aj celkový hospodársky výsledok. Plánovaná strata bola 2 630 000 Kčs, ale skutočnosť len 2 302 000 Kčs, takže hospodársky výsledok bol o 328 000 Kčs lepší. Keď sa porovnávajú hospodárske výsledky oproti minulým rokom, strata na 1 hektár činila v roku 1964 - 1 404 Kčs, v roku 1965 - 651 Kčs a v roku 1966 už len 454 Kčs. Z toho vidieť, že oproti roku 1964 je to už takmer o 1 000 Kčs menej. Pritom treba brať do úvahy aj skutočnosť, že aj tohoto roku bolo mimoriadne nepriaznivé, zlé a daždivé počasie, čo malo rozhodne aj zlý vplyv na celkovú úrodu.
Je skutočne potešiteľné, že náš Štátny majetok dosahuje veľmi pekné hospodárske výsledky a že gazduje veľmi dobre.
Tu treba ešte pripomenúť, že do 1. júla došlo k zmene vedúceho hospodárstva. Odišiel inžinier Marcel Filičko a na jeho miesto nastúpil Jozef Tekula.
Okrašľovanie mesta
V tomto roku sa pokračovalo v okrašlovacej akcii. Do vystavených zelených pásov bolo vysadené niekoľko stovák kríkových ruží a kvetov. Toto veľmi prispelo k skrášleniu nášho mesta. Okolo parkov boli vystavené nové, pekné, ozdobné železné ohrady a horný park bol predĺžený až za benzínovú pumpu k rázcestiu. Tým získalo naše mesto aj väčšiu zeleň a pekný vzhľad.
Nová cesta
V tomto roku bola dokončená výstavba novej bezprašnej, asfaltovej cesty. Bol vykúpený a zbúraný obytný dom Antona Reištettera, (predtým Štefana Sedláka) a hlavná cesta, ktorá doteraz viedla cez kopec "Miku" a ktorá mala veľké stúpanie so zátačkami, v zime bola veľmi často zľadovatela a najmä pre autobusy a nákladné auta bola veľmi ťažko zjazdná. Aj drevený most, ktorý bol vystavený v roku 1945 cez regulovaný kamenický potok, bol už veľmi schátralý a nebezpečný pre vzmáhajúcu sa cestnú dopravu. Na novej ceste bol vystavený nový, široký, betónový most. Aj na miesto starého, dreveného mosta bol vystavený nový betónový most.
Pozdĺž novej cesty a regulovaného kamenického potoka bolo vystavené vkusné železné zábradlie.
Výstavbou novej cesty sa veľa získalo na celkovom vzhľade mesta. Tvar mesta sa tým veľmi mení a mesto tým získalo veľa k celkovému okrášleniu.
Počet a pohyb obyvateľov
V tomto roku bol zaznamenaný podstatný vzrast v pôrodnosti, lebo sa narodilo 74 detí. Oproti minulému roku  je to o 27 detí viac, čiže o 36,5 %. Narodili sa len 1 dvojčatá.
Zomrelo spolu 19 osôb. Sobášov bolo 19.
K 31. decembru 1966 má naše mesto zaregistrovaných 2 635 obyvateľov.
Pohyb za prácou a dochádzka
Z nášho mesta odchádza za prácou a to Prešovského okresu - najviac do Prešova, Sabinova a Michalian - celkom 210 našich občanov, z čoho je 58 žien. V košickom okrese ich pracuje 28, z toho je 7 žien. V ostatných okresoch nášho Východoslovenského kraja pracuje 5 zamestnancov, z toho sú 2 ženy. V českých krajoch pracuje spolu 9 našich občanov, z toho je 1 žena.
Naproti tomu do nášho mesta dochádza za prácou vyše 1 100 občanov zo susedných aj vzdialenejších obcí, z čoho je 253 žien. Z nich najviac pracuje v odevných závodoch a v invalidnom družstve "Obzor".
Kúpalisko
Tohoto roku bola dokončená výstavba kúpaliska, ktoré má hodnotu vyše 850 000 Kčs. Bola vystavená však z väčšej časti svojpomocne, za výdatnej pomoci občanov nášho mesta.
Pozostáva z peknej vstupnej budovy, v ktorej sú umiestnené šatne, hygienické zariadenia, bufet a miestnosť pre plavčíka. Potom je tu veľký bazén pre plavcov a menší bazén pre plavcov a menší bazén pre neplavcov a pre detí. Okolo kúpaliska bola urobená pekná zeleň zatrávnením a vysadením okrasných stromov.
Aj toto zariadenie, ktoré bolo vystavené  zásluhou Mestského národného výboru a športovcov, bude veľmi dobré slúžiť pre zdravie, oddych a rekreáciu našich občanov.
Skleník
Náš Mestský národný výbor postavil aj nový skleník v hodnote 140 000 Kčs. Pretože bol vystavený svojpomocne, skutočný náklad bol 40 000 Kčs. Vyhrievaný je z ústredného kúrenia, ktoré je spoločné pre Mestský národný výbor, počtu, kino a reštauráciu.
V tomto skleníku sa pestujú kvetiny pre zelené pásy a parky v meste a taktiež sa odpredávajú občanom a to nielen z nášho mesta, ale aj zo susedných obcí. Okrem toho sa tu bude pestovať aj skorá zelenina. Takto zásluhou iniciatívy členov Mestského národného výboru bude v našom meste viac kvetov a okrem toho naši občania získajú čerstvú a skorú zeleninu.
Je isté, že skleník je veľmi potrebný a zaiste bude aj rentabilný, preto sa uvažuje postaviť ešte jeden skleník.
        
  

