B. Major László tanár úr Pro Urbe kitüntetéséhez kapcsolódó
mellékelt méltatás
B. Major László, nyugalmazott gimnáziumi tanár 1919. augusztus 25-én született Budapesten
hét gyermekes református lelkészi családban.
Elemi iskoláit Orcon végezte, érettségi vizsgát a csurgói Református Reálgimnáziumban tett.
Katonai szolgálatának letelte után 1943-ban beiratkozott a debreceni Református Tanítóképző
Intézet V. évfolyamára, ahol 1944-ben tanítói oklevelet szerzett.
Általános iskolai matematika szakos tanári képesítést 1952-ben az egri Tanárképző Főiskolán,
középiskolai matematika szakos tanári képesítést 1954-ben a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen szerzett.
1944. júliusától tanít Karcagon. Előbb a karcagi Református Egyház Kiskulcsosi Iskolájában
tanítóként alkalmazták, majd 1952. szeptember 1-től nyugállományba vonulásáig a Gábor
Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanára volt. 1963. október 1-től 1969.
július 1-ig igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott. Az iskolavezetés kérésére óraadó
nyugdíjasként még további 5 évig dolgozott.
Nős, felesége B. Majos Lászlóné (szül.: Zilahi Ida) pedagógus, a Zádor úti Általános Iskola
nyugalmazott igazgatója.
B. Major László évtizedekig tanította matematikára a karcagi diákokat. Tanítványait
odaadással, pedagógiai felelősséggel, szakértelemmel nevelte a szó nemes értelmében. Azok
közé tartozott, akik nemcsak a jó képességű tanulókkal foglalkoztak szívesen, hanem
türelemmel, szeretettel segítették át a közepes és gyengébb képességű tanítványokat is a
matematika nehézségein. Kiemelkedő sikerrel készített fel érettségi és felvételi vizsgákra,
továbbtanulásra.
Tanítványaival túl az iskola kapuin, túl az érettségin is törődött, figyelemmel kísérte – kíséri
ma is – életüket, boldogulásukat. Számtalan híres tanítvány került ki kezei alól.
1960 óta tagja volt a tanács ifjúságvédelmi bizottságának, majd 1970-től mint ifjúságvédelmi
önkéntes rendőr dolgozott társadalmi megbízatásban. Tevékenységét gyermekközpontúság,
nagyfokú humanizmus, empátia és tolerancia jellemezte. Mint ifjúságvédelmi felelős és
önkéntes rendőr is sokat tett – szabadidejében – az ifjúság neveléséért.
Eddigi kitüntetései:

Oktatásügy kiváló dolgozója (1951, 1976)
Társadalmi munkáért ezüst fokozat (1969)
Munka érdemrend arany fokozata (1980)
Aranydiploma (1994)

B. Major László iskolai és városi szinten a legeredményesebb matematika tanár hírében áll.
Közel három évtizedes munkáját kitartó szorgalommal, magas színvonalon végezte.
Pontosságával kivívta mind tanítványainak, mind pedagógus munkatársainak tiszteletét.
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete több évtizeden át végzett kiemelkedő
pedagógiai munkásságáért B. Major László részére a Pro Urbe díjat adományozta.

