Rok 1990

Rok konštituovania nových orgánov
	V roku 1989 v úvodnej časti kronikárskeho záznamu sme uvideli začiatok zmien v mestskom národnom výbore. Ich pokračovanie začiatkom tohto roka až po konštituovanie nových samosprávnych orgánov mesta po prvých slobodných komunálnych voľbách charakterizuje rok 1990. Pravda k tomu treba prirátať "parlamentné" voľby do obidvoch snemovní Federálneho zhromaždenia a Slovenskej národnej rady. 

Politický a verený život____________________________________                                                                                                     
Rekonštrukcia MsNV
	Rekonštrukcia mestského národného výboru teda pokračovala: v mesiacoch januára až marec na plenárnych zasadaniach MsNV na uvoľnené mandáty poslancov boli kooptovaní poslanci noví. Svojich mandátov poslancov MsNV sa postupne vzdali: Marián Malecký, Libuša Gogoľová, Mária Štroncerová, Beáta Urbanová, Jozef Leško, Emília Śemanská, Melichar Angelovič, František Višňovský, Ing. Ladislav Hrabčák, Milan Fedurco, Andrej Darák, Filip Majtner, MUDr. Vincent Miženko. 
	Novými poslancami MsNV vo volebných obvodoch sa stali občania: MUDr. Kornel Brosch, Jozef Dlugoš, Anton Lukáč, Ing. Štefan Turlík, Ondrej Šašala, PaedDr. Dušan Majerčák, Vincent Gurbaľ, Božena Podlipová, Ing. Eduard Vokál, Anna Andraščíková, Milan Poklemba, Anton Ľach, Ing. Pavol Kravec.
	Novokonštituovaná rada MsNV od XXI. plenárneho zasadania v januári pracovala v tomto zložení: Miroslav Seman,, predseda, Vladislav Turlík, podpredseda, Jozef Križalkovič, tajomník, Ondrej Šašala, novozvolený podpredseda (od mesiaca marca), MUDr. Kornel Brosch, Jozef Dlugoš, Anton Lukáč, Vladimír Plavčan, František Višňovský, František Vaľuš, Ing. Štefan Turlík. Neskôr sa členkou rady MsNV stala poslankyňa Božena Podlipová.    
Odstúpenie predsedu MsNV
	Na XXV. plenárnom zasadaní MsNV došlo k personálnej zmene vo funkcii predsedu MsNV. Ku dňu 31. júla odstúpil z funkcie Miroslav Seman, ktorý sa súčasne vzdal aj mandátu poslanca MsNV z osobných dôvodov, pretože sa chce vrátiť k povolaniu pedagóga. 
Nový predseda MsNV
	Z dvoch kandidátov na funkciu predsedu MsNV (Ing. Eduard Vokál a František Vaľuš) viac hlasov poslancov MsNV získal, a tak sa aj predsedom MsNV stal Ing. Eduard Vokál, tridsaťdvaročný programátor vo výpočtovom stredisku prešovských Závodov valivých ložísk. K zvoleniu do funkcie predsedu MsNV okrem iného povedal: "Po dlhých jednaniach som súhlasil s kandidatúrou a v prípade zvolenia s funkciou do konania komunálnych volieb. Rozhodnutie o kandidatúre padlo na spoločnom rokovaní rozhodujúcich politických síl v meste. Spolieham sa na obe hnutia, na Verejnosť proti násiliu (VPN) a Kresťansko-demokratické hnutie (KDH). V Lipanoch je predsa dosť rozumných ľudí. Poslaním predsedu je podľa mňa najmä koordinovať. S tým nastupujem do funkcie". 
	Orgány MsNV v tomto zložení pracovali až do prvého zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré vzišlo z prvých slobodných komunálnych volieb.
Občania mesta v rekonšturuovanom ONV                                                                              
	Rekonštrukciou prešiel aj poslanecký zbor Okresného národného výboru v Prešove. V tejto súvislosti treba spomenúť, že medzi novými poslancami ONV, zvolenými na jeho sedemnástom plenárnom zasadaní v mesiaci marci sú aj dvaja členovia mesta Lipany: MUDr. Eduard Vokál, (VPN) - volebný obvod č. 30 Lipany a MUDr. Milan Gaľa, (KDH) - volebný obvod č. 13 Jarovnice.
Parlamentné voľby          
	V dňoch 8. a 9. júna sa uskutočnili prvé slobodné voľby do zákonodárnych orgánov: Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a do Slovenskej národnej rady. Do týchto volieb vstupovali politické strany, hnutia a zoskupenia, ktoré sa prezentovali najmenej desaťtisícovou členskou základňou, alebo rovnakým počtom podpísaných sympatizantov. Strany, hnutia a zoskupenia navrhovali svojich kandidátov pre jednotlivé volebné kraje. 
	Predvolebná kampaň sa začala 29. apríla a skončila sa 48 hodín pred začatím volieb. Intenzívna bola najmä v televízii, rozhlase a na plagátoch, no nezanedbávali sa ani predvolebné mítingy. Aj v Lipanoch sa uskutočňovali mítingy, najmä Verejnosti proti násiliu, Kresťanského demokratického hnutia a Komunistickej strany Československa (Slovenska).
	Výsledky parlamentných volieb v Lipanoch boli nasledovné:
- najviac hlasov pre svojich kandidátov získalo hnutie Verejnosť proti násiliu : pre Snemovňu ľudu FZ 1 221, pre Snemovňu národov FZ 1 717, pre Slovenskú národnú radu 1 223;
- po ňom Kresťansko-demokratické hnutie: pre SĽ FZ 839 hlasov, pre SN FZ 515, pre SNR 949 hlasov;
- a do tretice Komunistická strana Československa (Slovenska): pre SĽ FZ 355 hlasov, pre SN FZ 326 a pre SNR 317 hlasov.
	Rozdielny počet hlasov získali aj ďalšie strany, hnutia a zoskupenia: Strana slobody, Demokratická strana, Všeľudová demokratická strana, Poľnohospodári, Maďarské kresťansko-demokratické hnutie, Rómovia, Slovenská národná strana, Strana zelených, Hnutie československého porozumenia, Sociálna demokracia.
	Voľby v Lipanoch prebiehali v troch volebných okrskoch a riadili ich okrskové volebné komisie zložené z členov delegovaných stranami a hnutiami. V jednotlivých volebných okrskoch boli nasledovné počty voličov: volebný okrsok č. 1 1 073, č. 2 970 a č. 3 1 037.
Komunálne voľby
	Komunálne voľby - voľby samosprávnych orgánov obcí prebiehali v dňoch 23. a 24. novembra. Predchádzala im organizačno - technická príprava vo dvoch smeroch: v mestskej volebnej komisii a na MsNV.
	Mestská volebná komisia v zmysle zákona prevzala 55 dní pred dňom volieb od jednotlivých strán a hnutí kandidátne listiny pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta. Mestský národný výbor na zasadaniach svojich orgánov zriadil volebné okrsky, určil volebné miestnosti, doručil hlasovacie lístky voličom a splnil i ďalšie úlohy.
	Pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva za KDH bolo zaregistrovaných 24 kandidátov, za VPN 24 a za KSS 23 kandidátov. Na funkciu primátora mesta kandidoval jeden zástupca KDH, jeden KSS a jeden nezávislý kandidát. 
	Členov a náhradníkov pre tri okrskové volebné komisie delegovali strany a hnutia.
	Voľby samosprávy mesta (mestského zastupiteľstva) a primátora prebehli bez rušivých vplyvov.
Prvý primátor
	Za prvého primátora mesta Lipany počtom odovzdaných hlasov 1 505 (66 % z celkového počtu) bol zvolený Ing. Eduard Vokál, nezávislý kandidát, doterajší predseda MsNV. Ďalší dvaja kandidáti získali dôveru nasledovných počtov voličov: Milan Fabián, KDH, 436 hlasov, Ing. Jozef Andraško, KSS, 340 hlasov.     
Noví poslanci
	Poslancami mestského zastupiteľstva sa stalo 24 občanov mesta v jednotlivých volebných okrskoch takto:
		Volebný okrsok č. 1:
1. Jozef Dlugoš - VPN - 450 hlasov
2. Milan Fabián - KDH - 413 hlasov
3. PaedDr. Dušan Majerčák - VPN - 410 hlasov
4. Vladimír Lipovský - KDH - 404 hlasov
5. Peter Fedák - KDH - 311 hlasov
6. Vladimír Bujňák - VPN - 304 hlasov
7. Marián Jusko - KSS - 271 hlasov
8. Helena Motýľová - KDH - 266 hlasov
	Nasledujúcich 16 náhradníkov v tomto volebnom okrsku získalo od 261 do 97 hlasov.
		Volebný okrsok č. 2:
1. Jozefa Broschová - KDH - 362 hlasov
2. PhDr. Anna Džambová - KSS - 298 hlasov
3. MUDr. Alžbeta Smreková - KDH - 292 hlasov
4. JUDr. Jana Toporcerová - KSS - 265 hlasov
5. Milan Čabala - KDH - 258 hlasov
6. Vincent Gurbaľ - VPN - 257 hlasov
7. Jozef Kandráč - VPN - 253 hlasov
8. Ján Barica - VPN - 243 hlasov
	Pätnásti náhradníci v tomto volebnom okrsku získali od 233 do 89 hlasov.
		Volebný okrsok č. 3:
1. MUDr. Milan Gaľa - KDH - 586 hlasov
2. MUDr. Eduard Vokál - KDH - 544 hlasov
3. Ing. Štefan Turlík - VPN - 398 hlasov
4. Ing. Terézia Koscelníková - VPN - 386 hlasov
5. Anton Lukáč - KDH - 383 hlasov
6. Vladimír Reištetter - KDH - 293 hlasov
7. Tomáš Šarišský - KDH - 293 hlasov
8. Viera Urdziková - VPN - 252 hlasov
	Dvanásť náhradníkov v treťom volebnom okrsku získalo  od 228 do 66 hlasov.
Nové orgány mesta
	Prvé zasadanie mestského zastupiteľstva sa konalo 6. decembra. Zvolení poslanci zložili na ňom predpísaný sľub. Zvolilo radu mestského zastupiteľstva, prerokovalo svoj rokovací poriadok a návrh štruktúry mestského úradu. 
	Do rady mestského zastupiteľstva boli zvolení poslanci: Jozef Dlugoš (VPN), Milan Fabián (KDH), za prvý volebný obvod; JUDr. Jana Toporcerová (KSS), Vincent Gurbaľ (VPN) z druhého volebného obvodu; MUDr. Milan Gaľa (KDH), MUDr. Eduard Vokál (KDH), Ing. Štefan Turlík (VPN) z tretieho volebného obvodu.
	Za zástupcu primátora v tajných voľbách bol zvolený Ing. Štefan Turlík.
	Pre komunálne voľby bolo do voličských záznamov zapísaných spolu 3 330 voličov, volieb sa zúčastnilo 2 407 (72,28 %). Pre primátora mesta bolo odovzdaných 2 281 platných hlasov, pre poslancov 2 280 hlasov.
	Zastúpenie politických strán a hnutí v mestskom zastupiteľstve je nasledovné: KDH 11 poslancov (45,83 %)VPN 10 (41,67 %), KSS - SDĽ 3 poslanci (12,50 %).
	Prvé zasadanie mestského zastupiteľstva zriadilo komisie: bytovú, kultúrnu, pre správu mestského majetku a poradnú pracovnú skupinu určenú na zhodnotenie výstavby materskej školy. 
	Zvolením mestského zastupiteľstva  v demokratických voľbách zanikla činnosť Mestského národného výboru v Lipanoch. Nové mestské zastupiteľstvo sa vo svojej činnosti bude riadiť novým zákonom o obecnom zriadení a vlastným organizačným poriadkom, ktorý okrem úvodných ustanovení upravuje orgány mesta mestské zastupiteľstvo, primátor, rada mestského zastupiteľstva, komisie, pracovné skupiny (a mestský úrad) 8,5 pracovníkov: primátor, sekretariát, oddelenie finančné, oddelenie výstavby, oddelenie správne, správy majetku a podnikateľské, ohlasovňa, upratovačka, hlavný kontrolór.

Hospodárske pomery______________________________________                                                                                                        
Problémy mesta
	S akými problémami zápasí mesto v tomto roku? Podľa vyjadrenia predsedu MsNV je to predovšetkým tuhý domový odpad po vyčerpaní kapacity jeho doterajšej skládky. Technické služby mesta Lipany na túto skládku vyvážajú domový odpad nielen z mesta Lipany, ale aj z takmer desiatich obcí okolia. A preto je paradoxné, že obec Rožkovany, v chotári ktorej bola nová lokalita nájdená, sa proti nej postavila. 
	Druhým problémom je zásobovanie mesta plynom. Zemný plyn má mesto už tretí rok no zdĺhavé je jeho zavedenie do bytov, navyše rozvody plynu v bytoch, inštalované už pri ich výstavbe, sú dnes nevyhovujúce. Preto je podstatná časť mesta stále odkázaná na propán-bután, ktorého je nedostatok. Viazne zásobovanie, čo spôsobuje nepríjemnosti občanom.
	Ako problém sa ukazuje aj rozostavaná materská škola na Hviezdoslavovej ulici, najmä jej financovanie, ale aj neskoršie využitie. Aj preto bola na prvom zasadaní mestského zastupiteľstva vytvorená pracovná skupina pre vypracovanie odborného stanoviska k jej výstavbe. 
Nový štátny podnik 
	S účinnosťou od 1. apríla bol v našom meste zriadený nový štátny podnik "Komunálne služby", ktorý vznikol odčlenením od Okresného podniku komunálnych služieb v Prešove na dobu neurčitú. Náplňou jeho činnosti sú služby: práčovňa a čistiareň, osobné služby, fotografické, zákazková výroba v odboroch kovo, drevo, kamenosochárstvo, sklenárstvo a rámovanie obrazov, stavebné práce a stavebná údržba, doplnková výroba a služby. Za riaditeľa štátneho podniku bol menovaný Ing. Štefan Bujňák.
Obecné podniky
	Nové podmienky umožnili aj vytváranie obecných podnikov. Preto s pôvodnej Drobnej prevádzkárne MsNV bol zriadený obecný podnik Prevádzkárne, riaditeľom ktorého sa stal Ing. Jozef Kaščák. Do funkcie riaditeľa organizácie  Technické služby bol menovaný Ing. Imrich Lipovský na základe úspešného konkurzného konania. 
Daňový úrad
	V novej spoločenskej a hospodárskej situácii vznikajú aj nové organizácie, inštitúcie a úrady. Ako príklad uvádzame zriadenie Daňového úradu Lipany, ktorého pôsobnosť je stanovená v oblasti správy a kontroly vybraných daní v daňovom obvode s účinnosťou od 17. septembra. Do obvodu Daňového úradu Lipany patrí 22 obcí vrátane mesta. Podrobnú pôsobnosť daňového úradu upravuje zákon SNR č. 193/1990 Zb. zo 17. mája, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 115/1979 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov. Daňový úrad bol umiestnený v budove bývalej synagógy. 
	Aj v tomto roku využijeme bohatý zbierkový materiál občana Alexandra Miku. Prvý bude o vývoji názvu mesta.
Vývoj názvu mesta
	Základom názvu mesta je strom - "LIPA". Pravdepodobne od neho dostalo mesto svoj názov. Možno to bolo sedem líp, iste pozoruhodných, keď dali podnet k názvu mesta. Názov mesta bol v minulých storočiach a rokoch nielen slovenský, ale aj latinský, nemecký a maďarský. Podľa toho, aká úradná reč vtedy prevládala, v akej reči sa vyhotovovali úradné písomnosti:
		rok 1312    (de) Septem Tyliis
		      1315    Sybunlendum
		      1352    Hethas
		      1450    Sedmilipy (český názov)
		      1639    Septem Tiliae
		      1773    Lippany 
		      1920    Lipiany, Lipjany
		      1948    Lipany	
Lipany súčasťou publikácie                                                                    
	Občan Alexander Miko upozornil občanov mesta aj na vydanie publikácie Dejiny osídlenia Šariša od autora Ferdinanda Uličného. Zmienka o Lipanoch je v nej dosť bohatá, preto pre obnovenie pamäti občanov uvádzame tieto údaje:
	Najstaršia správa o Lipanoch je z roku 1312. Lipanami tiahla krajinská cesta, ktorá sa tu rozvetvovala na trasu do Brezovice a ďalej do Levoče. Zemepisná poloha Lipian priaznivo vplývala na udomácnenie týždenného trhu v 14. storočí. V neskorších rokoch a storočiach okrem soboty boli povolené aj jarmoky na Turíce, na Sťatie Jána Krstiteľa, na Katarínu a Kvetnú nedeľu.
	Nepochybne všetky meštianske domácnosti aj v 15. - 16. storočí mali polia a dobytok a len niekoľkí muži sa venovali remeslám.
	Od 13. storočia do polovice 16. boli Lipany nepretržite súčasťou panstva Kamenica a vo vlastníctve šľachticov z Kamenice, resp. Torysy, pričom boli jediným mestečkom na tomto panstve. 
	V roku 1600 malo sídlisko 105 obývaných meštianskych domov, pravda, aj kostol, faru, špitál a nepochybne aj školu. Zemepáni tu mali mlyn s pílou. 
	Koncom 16. storočia podľa počtu domov a rozsahu sídliska patrili Lipany k najväčším mestečkám v Šariši.
Zmena názvu ulíc
	Na pozadí týchto historických údajov o našom meste túto časť kronikárskych záznamov uzavrieme aktuálnou udalosťou  - zmenou názvu ulíc. Uznesením prvého zasadania mestského zastupiteľstva, po predchádzajúcom vyjadrení názvoslovnej komisie, doterajšie Gottwaldovo námestie je námestím Svätého Martina, Leninova ulica Krivianskou ulicou a Fučíkova ulica pokračovanie ulice Sabinovskej.  

Obyvateľstvo____________________________________________                                                                                                                        
Matrika
	Zápisy v matrikách poskytujú v tomto roku následovné údaje: 
v knihe narodených je 114 zápisov,
v knihe zomrelých 27 zápisov.
	Pohľad na pohyb obyvateľstva poskytujú dva údaje: prisťahovaných: 143,
								          odsťahovaných: 111.
Štefan Bečaver
	Z nežijúcich rodákov, vďaka pánovi Alexandrovi Mikovi, venujeme malý medailón Štefanovi Bečaverovi, rímskokatolíckemu kňazovi. V tomto roku si totiž môžeme pripomenúť 45. výročie jeho predčasnej smrti.
	Čo o ňom treba vedieť? Narodil sa 29. apríla 1913 v rodine remeselnícko-roľníckej. Na kňaza bol vysvätený v roku 1936. Kaplánoval na viacerých miestach. Správcom farnosti sa stal vo Svinici pod Dargovom. Tu aj zomrel ako tridsaťdva ročný v čase druhej svetovej vojny 7. februára 1945. 
	Čo charakterizuje Štefana Bečavera? Uplatňovanie kresťanskej lásky, ktorá sa niekedy ťažko dostáva do sŕdc ľudí a tam sa aj účinne prejavuje. 
	Keď bol farárom vo Svinici, práve sa končila druhá svetová vojna, zažil tu ťažké chvíle. Nemeckí vojaci ho vyhnali z fary, takže sa musel utiahnuť do pivnice, kde prežil aj letecké bombardovanie.
	V tuhej zime zostali vo Svinici nákazlivou chorobou postihnutí rumunskí vojaci. Pomáhal im, zháňal im lieky a potravu. Pomáhal im, ako len vládal. Nečakal odmenu. Nakazil sa škvrnitým týfusom a tejto chorobe podľahol. 
	Pochovaný je na kostolnom dvore vo Svinici. Na jeho náhrobnom pomníku je príznačný nápis "Obeta druhej svetovej vojny".

Školstvo, kultúra_________________________________________                                                                                                                  
Dom detí a mládeže
	V tomto roku sa rozhodlo o "osude" montovanej drevostavby po zrušenej Základnej škole na Tehelnej ulici. Dňom 1. marca bol v nej zriadení Dom detí a mládeže. Jeho poslaním je uspokojovanie záujmov a potrieb, rozvoj talentu detí a mládeže v oblastiach: vedy, techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy, kultúrno-výchovný činností, pohybových aktivít a turistiky, brannošportovej činnosti, jazykového vzdelávania a rekreačnej činnosti podľa schváleného štatútu.
	Za riaditeľku ustanovizne bola menovaná Mária Bedlovičová, záujmové útvary vedú externí pracovníci, väčšinou učitelia lipianskych škôl.
Jubileum gymnázia
	Rok 1990 je jubilejným rokom lipianskeho gymnázia. Pripomíname si 30 rokov od jeho vzniku, keď s pôvodnej osemročnej strednej školy vznikla jedenásťročná stredná škola. Od roku 1961 niesla škola názov stredná všeobecno-vzdelávacia  škola a od roku 1970 gymnázium.
	Brány nášho gymnázia za 30 rokov opustilo 1 650 absolventov a vystriedalo  sa v ňom viac ako 80 pedagógov. V jubilejnom roku pôsobí tu dvadsaťčlenný pedagogický zbor, z ktorého takmer polovicu tvoria bývalí žiaci. Súčasným riaditeľom je Ing. Mačišák.
	Gymnázium môže hrdo bilancovať výsledky, ktoré dosiahlo v podobe vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na rôznych postoch spoločenského života (v školstve, medicíne, justícii, v priemyselnej, poľnohospodárskej sfére a podobne).
Snahy o výstavbu školy
	Zrušenie základnej školy v minulom roku vyvolalo naliehavú potrebu novostavby školy, o ktorej sa viac hovorí ako koná. Netrpezlivosť občanov, najmä rodičov školopovinných detí, ktorých sa dotýka smennosť vyučovania, vyústila až do mítingu viac ako 1 000 občanov a detí v sprievode rodičov 30. januára na námestí pred budovou MsNV. Predseda MsNV Miroslav Seman na mítingu prisľúbil, že v ďalšom období sa bude rokovať len o dvadsaťštyri triednej škole, nie o menšej.
	Výsledkom mítingu bol otvorený list občanov mesta Lipany Rade ONV v Prešove s jednoznačnou požiadavkou vytvoriť žiakom a pedagógom (1 331 žiakov a 78 pedagogických pracovníkov na dvoch ZŠ) dôstojne podmienky urýchlenou výstavbou 24-triednej školy. 
	Kronikárskeho záznamu sú hodné dôvody, ktoré na podporu výstavby 24-triednej školy otvorený list uvádza:
1. K dispozícii je 29 učební, v ktorých je umiestnených 48 tried a 3 triedy osobitnej školy.
2. Žiaci prvého stupňa ZŠ začínajú vyučovanie o 12,20, mnohí sú v školskej družine od 7. hodiny, teda do 17,20. Takýto pracovný čas nemajú ani dospelí pracovníci.
3. Jedenásť oddelení školskej družiny je umiestnených aj v núdzových priestoroch, ktoré výchovnej činnosti absolútne nevyhovujú (bytové a suterénové priestory).
4. Kapacita školských jedálni je na počet stravníkov nepostačujúca (8 - 9 žiakov na jednu stoličku).
5. Štyri triedy 2. stupňa (6. - 8. ročník) boli z priestorových dôvodov presunuté na ZŠ v Krivanoch (všetci žiaci z Dubovice).
6. Školy prakticky nemajú žiadne odborné učebne, nehovoriac o ďalších pre záujmovú a krúžkovú činnosť. 
	Obsah otvoreného listu podporila podpisová akcia občanov (990 podpisov) a výstražný manifestačný štrajk na obidvoch ZŠ.
	Iniciátorom a organizátorom podporných akcií na výstavbu školy bol Koordinačný výbor VPN v Lipanoch.
	Po roku 1989 kronikárskymi záznamami reagujeme aj na udalosti náboženského charakteru.
Návšteva sídelného biskupa
	Významnou udalosťou tohto roka bola návšteva sídelného biskupa Košickej diecézy Mons. Alojza Tkáča 18. septembra. Nebol v Lipanoch na pastoračnej návšteve, ale prijal pozvanie tunajšieho dekana otca Pavla Drába a zúčastnil sa na reholekciách, duchovných cvičeniach kňazov Toryského dekanátu. S prítomnými kňazmi celebroval svätú omšu, prihovoril sa veriacim v homílii a po skončení svätej omše zotrval v rozhovore s deťmi a mládežou. Vzácnosťou stretnutia s deťmi a mládežou bola veľmi príjemná a otvorená atmosféra. Otec biskup prejavil veľké pochopenie pre mládež a po krátkom čase dokázal vytvoriť atmosféru dôvery, v ktorej sa deti osmelili k zaujímavým otázkam.
Ekumenický koncert
	Nová doba prináša aj nové aktivity v kultúre. Za všetky podujatia tohto druhu spomenieme prvý ekumenický koncert cirkevných speváckych zborov pod heslom V ústrety zjednotenému svetu.
	Poslucháči koncertu v preplnenej kinosále si najprv vypočuli úvodný príhovor evanjelického duchovného Bohdana Hroboňa z Hanušoviec nad Topľou na tému O tom, čo nás zjednocuje.
	A potom už prišli k slovu chrámové zbory : evanjelický zbor z Hanušoviec, mužský zbor Cirkvi bratskej z Prešova, rímskokatolícky detský zbor z Lipian a lipiansky zmiešaný chrámový zbor. Na pódiu sa predstavilo spolu 250 účinkujúcich, ktorí na záver koncertu spoločne zaspievali pieseň Spoj nás v jedno, Pane. 
	Organizátorom ekumenického koncertu bol Kresťansko-demokratický klub v Lipanoch a výťažok z dobrovoľného vstupného bol určený na detskú onkológiu.
Lipianske chrámové zbory
	Z predchádzajúceho záznamu dedukujeme ešte existenciu dvoch chrámových zborov v našom meste: detského a zmiešaného, ktoré vedú súrodenci Broschovi: Kornel, MUDr., detský lekár a Jozefa, kantorka v chráme.
	Zmiešaný zbor dostal toho roku príležitosť účinkovať v rámci Týždňa zblíženia, ktorý sa konal v budove niekdajšieho krajského výboru KSS (v terajšom tzv. Bielom dome) v Košiciach. Nášmu zmiešanému zboru tu patril jeden celý večer.
Družicová televízia
	Novinkou v oblasti kultúry a zábavy je družicová - satelitná televízia, ktorá sa v tomto roku začína propagovať aj v Lipanoch, Jej výhodou je rozmanitosť štruktúry programu a podstatne dlhší vysielací čas, u niektorých programov nepretržitý. Už v tomto roku sa v Lipanoch objavili prvé satelitné paraboly na rodinných a bytových domoch. Propagátorom tohto druhu televízie v našom meste je občan Jozef Sabol, učiteľ, riaditeľ Základnej školy v Milpoši. 
  

