
Despre munţii cei mari începusem să visez încă 

din copilărie. Erau alte vremuri pe atunci iar 

posibilitatea organizării unor expediţii, unde şi 

alpiniştii români puteau să se afirme în alpinismul 

mondial, era foarte mică. Totuşi unii au reuşit să 

depăşească limitele de înălţime ale Carpaţilor 

noştri, iar după o astfel de aventură, în Hindukuş, 

Pamir, Tian Shan, chiar şi Himalaya, literatura 

românească de alpinism s-a îmbogăţit cu câte o 

carte nouă.

ZSOLT TOROK

Data şi locul  naşterii: 29.09.1973, Arad
Domiciliul actual: Arad
Ocupaţia: ghid montan
Hobby : - schi (de la vârsta de 5 ani)
- atletism, ciclism, gimnastică de performanţă 
- ciclism montan (începând cu anul 1999)
- canotaj (din anii de liceu)
Autorul filmelor:
“Cu ochii mari Himalaya“ – realizat împreună cu 
Cristian Tzecu
“Sunetul liniştii“ – realizat împreună cu Sandor Szilard
“Cerro Aconcagua“ – realizat împreună cu Sandor 
Szilard
Colaborator la filmul realizat de Cristian Tecu, “Trei 
frienduri în Petit Dru“
Alte prezentari multimedia:
- Matterhorn o ascensiune în imagini;
- Spre zăpezile veşnice ale Alpilor;
- Grandes Jorasses o scară spre cer;
- Eiger Faţa Nordică;
- Pilierul Walker pe urmele lui Riccardo Cassin.
Realizări deosebite:
- premiere Româneşti, premiere Arădene, concursuri 
câştigate la nivel inter-judeţean, 8 expediţii în munţi 
înalţi şi în marii pereţi ai Europei;
- organizator a diferitelor acţiuni de ecologizare a 
malului Mureşului.
Membru:
- Clubul Explorer Filiala Arad;
- Asociaţia Turiştilor Montani Arad secţia de Alpinism şi 
Escaladă Phoenix.
Menţiune:
- menţiune sportiv al anului 2007 din partea FRAE 
(Federaţia de Alpinism şi Escaladă), pentru premiera 
românească în Faţa nordică Grandes Jorasses, Tr MA-
IKA gr TD superior şi premiera românească pe Petit 
Dru Tr cu grad TD superior (TD în cotaţia franceză 
înseamnă Tre Dificile, respectiv foarte dificil.)
Premiat:
- cu titlul de excelenţă sportivă din partea Primăriei 
Aradului în anul 2007 cu ocazia zilelor Aradului;
- cu distincţia de sportiv al anului 2009  din partea 
FRAE (Federaţia Româna de Alpinism şi Escaladă) la 
categoria de Alpinism Tehnic Extern.

De sancti Alexii filii 
Euphemiani imperatoris

Coordonator
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