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Rok 1968 bol pre našu obec významným okrem iných udalostí aj
z iného hľadiska. Podľa dostupných materiálov – samozrejme písomných –
naša obec v tomto rok, teda 27. 10. 1968 oslávila 700. výročie svojho vzniku. Oslavy sa uskutočnili z príležitosti 50. výročia vzniku republiky
s bohatým programom. Prípravám osláv a ich uskutočneniu predchádzali
mnohé jednania DO-KSS, rady MNV i pléna. V pozadí tejto významnej akcie
neostali ani naše spoločenské organizácie. Veď išlo o udalosť, ktorej výsledok nebol ľahostajný nielen nám, ale ani OV-KSS a ONV-Košice. Každý pomáhal tam, kde stačili jeho možnosti a schopnosti.
Jednou z uvedených úloh bolo dokončiť jak vnútornú, tak vonkajšiu
generálnu opravu budovy MNV – kaštieľa, previesť výstavbu pódia pod lipou, úpravu dvora MNV a iné väčšie, či menšie akcie spojené s touto významnou udalosťou obce.
Pri tejto príležitosti rada MNV vydala pohľadnicu – fotomontáž
z jednotlivých častí obce (vtedy Hutníky – Sokoľany+Bočiar – pozn. red.) v
počte 1000 kusov, ktorá bola súčasne ako vstupenka. Z tejto pohľadnice pre
budúce generácie bola namaľovaná olejomaľba vo zväčšenine (teraz vo vestibule Oc. Ú).
Rozhodnutím rady MNV súčasne bola zabezpečená aj olejomaľba erbu obce Sokoľany (rodový erb Csécsey-Gágyi) pracovníkmi Okresného archívu v Košiciach. Podklady pre samotný vzhľad erbu a jeho barevné zloženie dodal tiež Okresný archív Košice podľa dostupných materiálov. Od týchto čias sa datuje aj existencia obecnej zástavy vo farbe červeno-biela
v dvoch vedľa seba pásoch na štíte obecného erbu.
Hoci oslavy prebiehali až v mesiaci október, počasie ani ročné obdobie nenarušilo ich slávnostný priebeh i celkový výsledok. Na naše pomery
nevídaná návšteva občanov, mládeže, detí a hostí z OV-KSS, ONV a iných inštitúcií v celkovom počte do 1500 zhliadli hodnotný celodenný program od
športu počnúc až po hodnotné vystúpenie spevácko-tanečného súboru VSŽŽiara. Bohaté občerstvenie, podávanie kotlíkového guláša, džezová hudba
i cimbalová muzika. Zábava v sále i pod lipou uspokojili i tých najnáročnejších prítomných.
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