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ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილება 
 

 
 

   განყოფილების უფროსი: სოფიო ხაბაზი 
   ტელ: 599 85 12 21 
   ელ. ფოსტა: sofio.khabazi@gmail.com 
 
                                                                                                       2017 წლის 8 აგვისტოს გასავრცელებლად 

 

ა  ნ  ო  ნ  ს  ი 

 

   ,,2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული გმირის - ფრიდონ თურმანიძის  
საფლავის პატივსაგები ცერემონია გაიმართება“ 

 
 

  2017 წლის 8 აგვისტოს, დღის 10 საათზე, სოფელ მერისში 2008 წლის რუსეთ-
საქართველოს ომში დაღუპული გმირის - ფრიდონ თურმანიძის საფლავთან პატივსაგები 
ცერემონია გაიმართება. გმირის საფლავს საქართველოს დროშით, გვირგვინითა და ყვავილებით 
მუნიციპალიტეტის პირველი პირები, ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელები, 
თვითმმართველობის მოხელეები და საზოგადოების წევრები შეამკობენ. 
 ცერემონიას საგალობლებით ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული ავთენტური ჯგუფი 
,,მოყვარე“ გააფორმებს. 
 გმირის ოჯახს აჭარის ა რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
პროგრამის ფარგლებში 3 000 ლარი, ხოლო ქედის გამგეობისგან 500 ლარი ერთჯერადად 
ყოველწლიურად გადაეცემა. 
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ა ნ ო ტ ა ც ი ა 

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრები უმცროსი სერჟანტი ფრიდონ 
თურმანიძე 2008 წლის 10 აგვისტოს, სოფელ ყელქცეულში 28 წლის ასაკში დაიღუპა. ოჯახში 
დარჩნენ მამა- თურმანიძე გიორგი, დედა თურმანიძე ნარგიზი, მეუღლე - ჯაბნიძე მზია და ორი 
მცირეწლოვანი  შვილი - ნინი და ნაკო. 

დაიბადა 1980 წლის 14 ივლისს ქედის რაიონის სოფელ მერისში. 

1995 წელს დაამთავრა სოფელ მერისის საშუალო სკოლა. 

1999-2001 წწ. იმყოფებოდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში. 

მუშაობდა ქედის სახანძრო რაზმში რიგითად. 

2004 წლის 29 ოქტომბერს ჩაირიცხა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ნაწილი 
20350-ში III მსროლელთა ქვეითი ასეულის მსროლელად. 

2005 წლის 30 მარტიდან გადაყვანილ იქნა II მსროლელი ქვეითი ბრიგადის 23-ე ქვეით მსროლელ 
ბატალიონში (სამხედრო ნაწილი 20232-ში) სადაც დააწინაურეს I ოცეულის საცეცხლე ჯგუფის 
მეთაურად. 

2005 წლის 1 დეკემბრიდან მივლინებულ იქნა ერაყში სამშვიდობო მისიის შესარულებლად. 
მივლინებაში ყოფნის დროს ღირსეულად დაიმსახურა საქართველოს დამცველის სახელი, 
თავდადება, მხნეობა და მხედრული შემართება. 

დაიღუპა 2008 წლის 10 აგვისტოს, დასაფლავებულია სოფელ მერისში. 

დაჯილდოვდა ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენით. 

 

მერისის საჯარო სკოლას ფრიდონ თურმანიძის სახელობა მიენიჭა, იქვე გაიხსნა ფრიდონ 
თურმანიძის კლასი, სადაც გმირის პირადი ნივთები ინახება. 
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