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Seo Rian. 
Is mac léinn lánaimseartha é, cé go bhfuil post páirtaimseartha 
aige freisin - sa siopa áitiúil. Tuilleann sé thart ar €170 in aghaidh 
na seachtaine. Bhog sé ó theach a thuismitheoirí le déanaí 
agus tá sé i dteach atá ar cíos aige anois. Íocann sé €80 gach 
seachtain, a chlúdaíonn na billí. 

Uaireanta ní bhíonn aon airgead fágtha aige ag deireadh na seachtaine 
agus ní féidir leis dul amach. Faigheann sé iasacht óna chairde nó óna 

thuismitheoirí má bhíonn aoibh mhaith orthu. Íocann sé ar ais iad nuair is féidir leis, ach 
bíonn sé deacair mar go bhfuil airgead gann. 

Faigheann Rian an bus go dtí an coláiste gach lá. An táille a bhíonn ar thuras 
aontreo ná €1.80, cé nach fada an turas é. Ceannaíonn sé lón ar an gcampas. 
Cosnaíonn caife agus panini €6.00. Imríonn sé peil sa halla spóirt uair sa 
tseachtain agus bíonn costas €4.00 air. Téann sé ag siopadóireacht gach Luan 
agus Céadaoin chun earraí grósaera a cheannach. Caitheann sé timpeall €15 
gach uair. Bíonn dóthain aige ar feadh cúpla lá ina dhiaidh sin. 

Faigheann sé síob go dtí teach a thuismitheoirí don deireadh seachtaine. Itheann sé 
dinnéar leo gach Aoine, Satharn agus Domhnach. 

Dé Céadaoin na seachtaine seo, cheannaigh Rian creidmheas fóin (déanann sé seo uair sa 
mhí) le glaoch a chur ar a mháthair. Bhí sé ag lorg iasacht den charr don deireadh 
seachtaine. 

Toisc go bhfuil airgead gann, ní théann Rian amach go minic, ach tá sé ag iarraidh 
dul chuig an bpictiúrlann Dé Sathairn. Tá costas €6.00 air más mac léinn thú. 
Ceapann sé go bhfuil margadh maith i gceist.

Stuama le hAirgead 
Cártaí 

Is mac léinn lánaimseartha é Rian, ach tá post páirtaimseartha aige i siopa áitiúil freisin.
Tuilleann sé timpeall €130 in aghaidh na seachtaine. Bhog sé amach ó theach a 
thuismitheoirí le déanaí. Roinneann sé teach anois le ceathrar dá chairde agus íocann sé 
€350 in aghaidh na míosa don chíos. Uaireanta ní bhíonn dóthain airgid aige ag deireadh 
na seachtaine chun na billí a íoc, nó le dul amach. Is iondúil go bhfaigheann sé iasacht óna 
chairde, nó óna thuismitheoirí, nuair a tharlaíonn seo. Íocann sé ar ais iad nuair is féidir leis.
Ach bíonn sé deacair, mar bíonn an t-airgead gann.

Tá Zac 21 agus tá sé díreach tar éis a cheadúnas tiomána a fháil. Tá sé san ollscoil agus tá 
cónaí air sa bhaile lena thuismitheoirí. Téann sé go dtí an ollscoil ar an traein. Oibríonn sé i
dteach tábhairne ag an deireadh seachtaine agus úsáideann sé carr a mháthar chun dul 
ann. Ba bhreá leis a charr féin a fháil ach tuigeann sé go mbeidh sé costasach: Costas an 
chairr, an cháin, an t-árachas agus araile. Beidh air airgead a shábháil dá bharr. Tá sé chun
cuntas a oscailt sa bhanc agus leath den airgead a thuilleann sé ón bpost a chur i dtaisce
ann. Gheobhaidh sé iasacht chun an carr a cheannach agus íocfaidh sé as an árachas
agus as an gcáin é féin.

Tá Magda 25. Tá sí ag obair sa ghruagaire áitiúil. Tá a cairde ag dul go Meiriceá ar saoire 
an mhí seo chugainn agus tá sí ag iarraidh dul leo. Ceapann sí go bhfuil sos tuillte aici. Níl
aon airgead i dtaisce aici, mar sin tá sí chun iasacht a fháil ón mbanc le híoc as. Dúirt a 
máthair léi go mbeidh sí sásta dul i mbannaí uirthi - (act as guarantor). Níl tuairim ag
Magda conas a íocfaidh sí an iasacht ar ais, ach smaoineoidh sí faoi sin nuair a thiocfaidh
sí abhaile.

Cás-staidéar  
Rian




