Майоров Микола Кирилович
(1919)
письменник, гуморист, прозаїк
Народився 19 грудня 1919 в с.м.т. Велика Олександрівка в селянській родині.
Працював слюсарем трамвайного депо в Одесі, закінчив Одеський
машинобудівний технікум, був слухачем офіцерських курсів.
Учасник Великої Вітчизняної війни 19411945 років, воював у партизанських
загонах. Жахлива мітка війни залишилася після одного з поранень  він майже цілком
втратив зір і слух, і всі подальші спроби лікарів повернути їх виявилися марними.
Мету свого подальшого життя М.К. Майоров визначив чітко  відтворити у
художньому слові подвиг побратимівпартизан. Власне, все це ми й знаходимо в його
“Записках партизан”, у повістіщоденнику “Уходили в поход...” та ін.
Письменник володіє невимушеним, природним і досить глибоким почуттям
гумору. У 1954 році побачила світ перша книжка гуморесок “Перший постріл”, в якій
талант письменникагумориста вдало поєднується з народною мудрістю та
невмирущим оптимізмом фронтового солдатського фольклору. Всі його гумористичні
твори пройняті щирим прагненням засобами сміху відстоювати в людині людяне.
Пише письменник українською та російською мовами.
Майоров Микола Кирилович  член Спілки письменників України з 1955 року.
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