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MAÞONAI
P A R E N G Ë J U R G I S ÞELVYS
Nuotraukos autoriaus
Maþonø herbas.Dailininkas
Arvydas Stanislovas Kaþdailis

Maþonø gyvenvietë – prie kelio Maþeikiai–Tauragë (á ðiaurës
rytus nuo jo). Iki Tauragës – 8 km, Ðilalës – 23 km, Pagramanèio,
Ðakvieèio –7 km, Sungailiðkiø – 3 kilometrai. Apie 3 km nuo Maþonø teka Jûra, netoli – Ðunijos ir Irtuonos upës. Vietos ðiose apylinkëse miðkingos. Didelius plotus uþima Þukauskinë ir Þlebniagirë.
Apylinkës vaizdingos, Akmenos upës slëniais iðdabintos. Á vakarus nuo Maþonø prasideda Pagramanèio regioninis parkas. Apie
pusë Maþonø seniûnijos teritorijos priklauso jam.
Gyvenvietë susideda ið dviejø daliø. Vienoje yra apie 100 gyventojø (ði gyvenvietës dalis vadinama buvusio kolûkio „Artojas“
vardu), kitoje – apie 500 (tai Maþonai). Kaimo teritorijà kerta Skynijos melioracijos kanalas, kuriuo vanduo teka á Ðunijà. Prie gyvenvietës Ðunija ir Uþupio-Baublio upeliai yra uþtvenkti ir taip suformuoti du tvenkiniai. Vieno ið jø plotas yra beveik 2 ha, kitas kiek
maþesnis – apie 1,3 hektarø.

Iðlikuosiuose istoriniuose ðaltiniuose pirmosios þinios apie ðias
vietoves atsiranda jau XIV amþiuje.
1792 m. Þemaitijos Raseiniø apskrities þemvaldþiø sàraðuose
paminëtas Mykolui Urbonavièiui priklausæs Maþonø-Matiðkiø dvaras. Nuo XX a. þiniø apie Maþonø dvarà raðytiniuose ðaltiniuose
nebeaptinkama.
1915–1918 m. iki Maþonø nutiesta siaurojo geleþinkelio linija. Ji
daþniausiai buvo naudojama perveþant medienà, durpes (geleþinkelis iðmontuotas 1920 m.).
1816 m. Maþonai priklausë Sungailiðkiø dvaro ðeimininkui Jonui Urbonavièiui.
1821 m. Maþonø kaime stovëjo 3 namai, buvo 12 praktikuojanèiø ir 6 nepraktikuojantys parapijieèiai.
1820 m. Maþonuose buvo 18 gyventojø, 1923 m. – 243, 1959 m. –
240, 1970 m. – 215, 1979 m. – 557, 1986 m. – 581, 1989 m. – 613,
1992 m. – 626, 1999 m. – 609, 2001 m. – 577, 2008 m. – 587,
2009 m. – 601, 2010 m. – 586.
1948 m. Maþonuose pradëjo veikti pradinë mokykla, kuri vëliau
reorganizuota á septynmetæ, o dar vëliau – á aðtuonmetæ.
Maþonø gyvenvietë formuotis pradëjo ið vienkiemiø. Vëliau ji
ágavo linijinæ struktûrà, o XX a. 8 deðimtmetyje sudarytas kompaktiðkas gatvinio kaimo planas. Tai naujo tipo gyvenvietë, kurioje
neiðliko istoriniø pastatø. Didþiausias praëjusiø laikø liudininkas –
senos nebeveikianèios kaimo kapinaitës, kuriose stovi 1924 m.
pastatyta Ðvè. Mergelës Marijos koplyèia. Iki 1979 m. ðiose kapi-
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Nuotraukose (virðuje, apaèioje ir deðinëje) –
Lakðtingalø slënio poilsiavietës (Maþonø
seniûnijos Alijoðiðkiø kaimas) vaizdai

nëse stovëjæs XIX a. statytas skobtinis, trijø niðø koplytstulpis, kuriame buvo Kristaus (ið ðv. Jono Krikðtytojo skulptûrø grupës) ir Angelo (ið Pietos skulptûrø grupës)
skulptûros, ðiandien saugomas Liaudies
buities muziejuje Rumðiðkëse. Ten perkeltas ir J. Gudjonio sodyboje stovëjæs XIX a.
statytas koplytstulpis su Jëzaus Nazarieèio, ðv. Roko, Pietos skulptûromis.
1950–1988 m. Maþonai buvo Sungailiðkiø apylinkës centras. 1988 m. vasarà sujungus Pagramanèio, Sungailiðkiø ir Lomiø
apylinkes, ákurta viena Maþonø apylinkë,
kuri gyvavo 1988–1994 metais. 1994 m.
Maþonai tapo Maþonø seniûnijos centru.
1961 m. Maþonuose duris atvërë naujas
mokyklos pastatas, kuriame dabar veikia
kultûros namai.
1969 m. Maþonø mokykla reorganizuota á pradinæ. Dabar ji veikia seniûnijos administraciniame pastate.
2006 m. pabaigoje Maþonø gatvëms suteikti pavadinimai.
Ðiuo metu Maþonø seniûnijoje veikia 5
seniûnaitijos (Centro, Lomiø, Norkaièiø, Pagramanèio, Ðakvieèio), kiekvienoje ið jø yra
(Nukelta á 38 p.)
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Ið kairës: Maþonø kaimo kapiniø kryþius, Pagramanèio miestelio kryþiai ir Pagramanèio katalikø baþnyèios ðventoriaus vartai. Meèislovo Sakalausko
nuotraukos. Fotografuota 1966 metais

(Atkelta ið 37 p.)
suformuotos bendruomenës: Lomiuose –
„Lomiai“, Maþonuose – „Maþonø rytas“,
Norkaièiuose – „Galmena“, Pagramantyje –
„Gramanèia“, Ðakvietyje – Ðakvieèio apylinkës bendruomenës centras. Ið viso ðioje
seniûnijoje gyvena apie 4 000 þmoniø.
Daugiausia atvykstanèiøjø dëmesio sulaukia Alijoðiðkiø kaime esantis Lakðtingalø slënis. Èia árengta poilsiavietë, veikia kaimo turizmo sodyba, nemaþai renginiø vyksta
vasaros estradoje. Poilsiavietë árengta ir prie
netoliese esanèios Balskø uþtvankos, Ringiuose prie Jûros upës.
Tarp lankomiausiø vietø seniûnijoje yra
ir Matiðkiø kaimo pietuose, ant Jûros upës
deðiniojo kranto, stûksantis Matiðkiø piliakalnis. Anot padavimo, ant piliakalnio stovëjusios pilies virðuje yra buvusi duobë, o
joje nuolat degdavæs lauþas – vadinamoji
gyvoji ugnis. Piliakalnio virðuje stovëjusi pilis, kurià 1311–1314 m. sutvirtinæs þemaièiø didþiûnas Maþonas.
Piliakalnio aikðtelë yra trikampë, iðtásu-

Matiðkiø piliakalnis ant Jûros upës kranto

si ðiaurës-pietø kryptimi. Jos ilgis – 20 metrø, plotis ðiauriniame gale – 14 metrø. Pylimà juosia apie 2 m gylio griovys. Á ðiauræ
nuo piliakalnio yra buvusi apie 1,2 ha dydþio papëdës gyvenvietë.
Uþ 2 km nuo Matiðkiø dunkso Rekstukø
piliakalnis, uþ 5 km – Pagramanèio, Naujininkø, uþ 6 km – Dapkiðkiø, uþ 11 km –
Aukðtupiø, uþ 12 km – Vilkø Lauko, uþ
18 km – Batakiø, uþ 20 – Kiukiðkiø
piliakalnis.
2008 m. sausio 1 d. Maþonuose buvo
587 gyventojai, Lomiuose – 353, Pagramantyje – 497, Norkaièiuose – 339, Sungailiðkiuose – 236. Maþonuose 2009 m. sausio
1 d. buvo 601 gyventojas, Lomiuose – 361,
Pagramantyje – 496, Norkaièiuose – 358,
Sungailiðkiuose – 238. 2010-øjø sausio pradþioje Maþonuose buvo 586 gyventojai, Lomiuose – 363, Pagramantyje – 470, Norkaièiuose – 355, Sungailiðkiuose – 218.
Maþonuose veikia pradinë mokykla, kultûros namai, biblioteka, medicinos punktas,
kelios parduotuvës, vieðbutis-kavinë.

2005 m. rugpjûèio 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 396 patvirtintas
Maþonø herbas. Já sukûrë dailininkas Arvydas Stanislovas Kaþdailis. Herbo þaliame
skyde pavaizduoti du sidabriniai lyros formos elnio ragai. Auksinë herbo papëdë nuo
virðutinës dalies atskirta stilizuota liepø lapø linija. Simboliø kalba ragai reiðkia jëgà,
galybæ, o lyros formos ragai yra dvasinës
brandos, pusiausvyros þenklas.
1981–1983 m. archeologai tyrinëjo seniûnijos teritorijoje esantá III–V a. senkapá.
Maþonø seniûnijos teritorijoje gimë raðytoja Birutë Baltruðaitytë-Masionienë, kraðtotyrininkas, liaudies muzikantas Albinas
Batavièius, tautodailininkë, mezgëja, rûbø
modeliuotoja Juzefa Bruþienë, raðytoja, kultûros darbuotoja Zita Èepaitë, kunigas Antanas Ivanauskas, gydytojas Jonas KairysKairevièius, dailininkë-tekstilininkë, Lietuvos dailininkø sàjungos narë, nacionaliniø
parodø, simpoziumø, plenerø dalyvë, Tarptautinës organizacijos ITNET narë Bronislava Lapinskienë-Orlingytë, knygneðys Jonas
Maþeika, jo sûnus dainininkas, operos solistas Juozas Maþeika (Juozo Maþeikos 100øjø gimimo metiniø proga gretimame Pagramanèio miestelyje seniûno Jono Samoðkos iniciatyva, pastatytas medinis koplytstulpis), þymus politikos apþvalgininkas,
Juozo Maþeikos sûnus Kipras Maþeika, agronomas, Mièigano universiteto profesorius
Juozas Mockaitis, habilituotas biomedicinos
mokslø daktaras, Lietuvos veterinarijos
akademijos profesorius, valstybës konsultantas kaimo klausimais Vygandas Paulikas, choro dirigentas, muzikos mokytojas,
ilgametis Tauragës rajono muzikos mokyklos direktorius Jonas Samoðka.
2010 m. Maþonø seniûnu dirbo Jonas Samoðka, jo pavaduotoja – Rita Misiûnienë.

