Rok 1968
	Je rokom jubileí viacerých významných udalostí, ktoré mali odraz aj pre naše mesto a jej obyvateľov. V prvom rade je to dvadsiate výročie februárových udalostí. 
Význam februárového víťazstva robotníckej triedy, stredných vrstiev obyvateľstva miest a vidieka je násobený tým, že sa ho podarilo realizovať pokojnou cestou a demokratickými prostriedkami. Odkaz Februára zachováva v sebe základné túžby nášho ľudu, ktoré boli v tomto roku realizované obrodným demokratickým procesom.
Druhou významnou udalosťou nášho verejného života boli oslavy 50. výročia vzniku ČSR. V roku 1918 boli vytvorené podmienky pre nový spoločný štát Čechov a Slovákov. Začali sa odstraňovať všetky nepriaznivé dôsledky tisícročného spolužitia s Maďarmi. 
Augustové udalosti 
Do týchto významných jubileí a do elánu, ktorý sa započal januárovými zmenami a obrodným procesom nepriaznivo pôsobila politická situácia, ktorá vyústila na významnú schôdzku najvyšších predstaviteľov nášho politického života v Čiernej nad Tisou a potom v Bratislave. Všetci sme sa nazdávali, že tieto schôdzky vyriešili všetky nedorozumenia, a že náš obrodný proces bude pokračovať v prospech nás všetkých.
Ale augustové dni utvrdili všetkých nás, že naše mesto je v spoločenstve socialistického tábora a s obavou sme sa pozerali, aby nepriateľské živly nevyužili tento zmätok na to, aby mohli zvrátiť to, čo za obdobie doteraz sa u nás urobilo.
V Lipanoch, a na okolí, nikde nevyznel vážny akt proti Sovietskemu zväzu a proti vojskám Varšavskej zmluvy. Cez naše mesto nešla nijaká kolóna týchto spriatelených vojsk a obyvatelia neprišli do priameho styku s vojakmi. 
Aj po stránke spoločenského diania neboli nijaké výstrelky, manifestácie a hromadné prejavy nepriateľstva. Naše mesto v kľude čakalo ďalší vývoj, a bedlivo sme sledovali vývoj ďalších udalostí. Ľud veril, že víťazstvo priame a ťažko krvou vykúpené nebude nikým u nás zhanobené.
Činitelia MsNV zachovali rozvahu a kľud, čo malo nemalý vplyv aj na obyvateľstvo.
Takto august 1968 u nás nemal nijakých záporných činiteľov a neprejavil sa nepriateľsky, hoci rozhlas a televízia nepôsobili v tomto smere najpriaznivejšie.
Začiatok stavby školy
V druhej polovici roka sa započalo so stavbou 2 - krát 14 - triednej Základnej deväťročnej školy. Tempo výstavby bolo veľmi pomalé a to pre nedostatok stavebných robotníkov. Preto Združenie rodičov a priateľov školy vyzvalo rodičov, aby sa do výstavby školy zapojili aktívne. Výzva nezostala nepovšimnutá, a rodičia odpracovali po jednom až dvoch dňoch na výstavbe školy. Je reálna nádej, že o dva roky bude dvojsmennosť, teda školská otázka vyriešená.
Namiesto riaditeľa školy Imricha Križana prišiel nový riaditeľ Základnej deväťročnej školy, a to Viktor Gogoľ.
Obnovenie MS
V súvislosti s obrodným procesom sa aj v našom meste obnovil Miestny odbor Matice Slovenskej. Dňa 3. augusta na slávnostnej členskej schôdzke boli prevedené organizačné záležitosti a bola určená úloha Miestneho výboru MS v tom zmysle, že MS bude viesť svojich členov k národnej hrdosti, pestovať národné povedomie a kultúrne vyžitie všetkých jej čestných členov. Jej predsedom sa stal Viliam Hrehorčák.
Oslavy 50. výročia vzniku ČSR
Celý tento rok bol v znamení osláv 50. výročia vzniku ČSR. Oslavy vyvrcholili dňa 28. októbra. V tento deň usporiadali miestne školy lampiónový sprievod cez mesto.   
Potom bola usporiadaná slávnostná akadémia. Slávnostný rečník vyzdvihol historický význam a dosah nášho oslobodenia, ktoré sa stalo pred 50. rokmi. Pri tejto príležitosti uviedol aj význam federalizácie, ktoré jednanie sa v týchto dňoch chýli ku koncu a podpisuje sa v Bratislave, a federalizácia sa uvedie do života začiatkom budúceho roka.
Lipa Slobody
Pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR bola vysadená lipa Slobody v hornom parku za veľkej účasti miestnych občanov, žiakov Základnej deväťročnej školy a žiakov Poľnohospodárskeho učilišťa. 
Oddialenie volieb
V tomto jubilejnom roku mali byť voľby do všetkých zastupiteľských orgánov, avšak tie sa oddialili pre skonsolidovanie pomerov v našom štáte.
Počasie
Zima bola veľmi mierna. Začiatkom januára, v období od 5. až do 19. januára boli silnejšie mrazy, a to - 18 °C až - 20 °C, potom už bola zima mierna s mrazami okolo - 8 °C až - 10 °C. 
Jaro začalo pomerne veľmi včas - už začiatkom marca, bolo teplé a suché počasie až na dažde okolo 1. mája. 
Leto sa začalo s horúčavami, spočiatku bolo suché. Teplomer vystúpil často až na + 33 °C, a to najmä v období od 15. júna do 15. júla. Takto obilie skoro dozrelo. Avšak, keď už bolo potrebné žať, prišli dažde, ktoré trvali 3 týždne, takže sa žatva veľmi omeškala a nedali sa nasadiť stroje. Bolo mokro a kosilo sa väčšinou ručne.
Jeseň bola veľmi priaznivá. Prvé mrazy boli až v polovici novembra. Jesenné poľné práce sa mohli kvalitne previesť, aj sa previedli.
Aj začiatkom zimy bol priaznivý. Mrazy boli mierne a sneh napadol až 20. decembra.
Počet a pohyb obyvateľov
V roku 1968
		sa narodilo	47 detí,
		zomrelo	16 osôb,
		sobášov bolo  16.
Počet obyvateľov k 31. decembru 1968 je 2 792.   

