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Ungarsk tandlæge i Strandby
Tibor Bernáth har overtaget Bo Aggers tandlægehus på Haldsvej i Strandby
STRANDBY: Der er kommet nye hænder i tandlægeklinikken på Haldsvej i Strandby.
Efter 38 år som selvstændig praktiserende tandlæge i Strandby har Bo Agger (64) valgt at
stoppe, og fra 1. april har 42årige Tibor Bernáth overtaget tandlægeklinikken.
Tibor Bernáth er fra Ungarn og har valgt at flytte til Danmark. I starten af maj kommer
hans hustru, Brigitta, som er gymnasielærer, og parrets to sønner på syv og 10 år herop.

Svært at finde afløsere
Bo Agger er taknemlig og glad for, at det er lykkedes at finde en afløser, der kan
overtage klinikken og de 1500 patienter.
 Det er svært at få unge tandlæger ud i yderområderne, og antallet af nyuddannede
tandlæger er langt mindre end det antal, der går på pension. Mange steder er det næsten
umuligt at finde unge tandlæger, der vil overtage klinikkerne, men jeg var heldig at finde
Tibor, siger Bo Agger.
Overtagelsen er sket i tæt samarbejde med det danske firma Medicolink, der har
specialiseret sig i at skaffe udenlandske speciallæger og tandlæger til Danmark.
Tibor Bernáth har gennem seks måneder modtaget intensiv danskundervisning og
uddannelse i danske forhold. Nu glæder han sig over at være startet som selvstændig i
Strandby  og til at få sin familie til Danmark.
 Jeg har været tandlæge i Ungarn i 17 år, og ville gerne have min egen klinik. Danmark
er det bedste sted for mine børn at vokse op og gå i skole, og jeg faldt for Strandby og
stedet her straks, da vi mødtes første gang sidste sommer, siger Tibor Bernáth.

To erfarne assistenter
Han er godt hjulpet på vej af to erfarne klinikassistenter, Hanna Petersen og Dorthe
Pilgaard, der har været på klinikken i henholdsvis 19 og 27 år.
 De kender alle patienterne, som kommer fra et stort område, og som heldigvis har valgt
at fortsætte her i Strandby, siger Tibor Bernáth.
Familien Bernáth flytter ind i et hus i Frederikshavn midtby, og de to sønner skal i første
omgang starte på sprogskole i Ravnshøj.

