JUDr. Anton Vavruš
diplomat, publicista
(1921)
narodený v Kľúčovom
Narodil sa 12. apríla 1921 v Kľúčovom. Pochádza z 11. člennej maloroľníckej rodiny. Základnú
školu navštevoval v Ľuborči, od r. 1931 pokračoval v novopostavenej škole v Kľúčovom. Meštiansku
školu vychodil v Trenčíne. R. 1942 maturoval na Učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou. R. 1946
absolvoval doplňujúcu maturitu na gymnáziu v Piešťanoch. V r. 1946 – 1950 študoval na Právnickej
fakulte UK v Bratislave, r. 1950 promoval za doktora práv. Jazyky a politické vedy študoval počas
prázdnin v rokoch 1947 – 48, na univerzitách v Ženeve a Londýne.
V r. 1950 – 52 pracoval na Úrade predsedníctva Zboru povereníkov v Bratislave, v r. 1952 -64
v Čs. rozhlase v Bratislave, najprv ako redaktor a zahraničnopolitický komentátor, neskôr ako hlavný
redaktor a námestník riaditeľa pre program. V r. 1964 – 66 pôsobil v Čs. parlamente v Prahe vo funkcii
vedúceho medzinárodného odboru a tajomníka zahraničného výboru. V r. 1966-72 pracoval na
Ministerstve zahraničných vecí v Prahe. V rokoch 1968 – 1971 bol generálnym konzulom ČSSR
v Kanade. V rokoch 1981 – 1983 pracoval ako zahraničný komentátor Tlačovej agentúry ORBIS v Prahe,
ako tlačový tajomník na Ministerstve spravodlivosti a od r. 1983 do r. 1986, kedy odišiel do dôchodku.
Písal komentáre a články už počas štúdií, ale najmä v rozhlase v TA Orbis. R, 1986 vydal spolu
s pracovníčkou SAV PhDr. Elenou Jakešovou knihu ,,Kanada“. Vydavateľstvo Slov – Art vydalo
v nemeckom, francúzskom a poľskom jazyku jeho knihu ,,Krajina mojich snov Kanada“, ktorej textovú
časť napísal spolu s manželkou Rúth.
V posledných rokoch sa venuje kresťanskej literatúre. Ako pútnik navštívil viacero mariánskych
pútnických miest doma i v zahraničí, o čom písal v časopise Fakty, Katolícke noviny a v Pútniku
svätovojtešskom.
Na jar 1994 absolvoval púť do Svätej zeme, o čom publikoval v Katolíckych novinách seriál
článkov. R. 1978 nakladateľstvo Lúč vydalo jeho knižku ,,Za Ježišom do Svätej zeme“. V súčasnom
období pracuje na knižke ,,Na púti za Máriou“, o mariánskych pútnických miestach na Slovensku
i v zahraničí.

