Шлях у велику науку у братів Леоніда та Миколи Тузенків почався у школі
рідного села.
Навесні 2007 р. восьмикласники Льоня і Коля Тузенки увійшли до фіналу
європейського конкурсу міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних
задач. І тоді місцева преса звернулася до всіх небайдужих людей із закликом
допомогти хлопцям поїхати у Францію. Адже потрібно було 25 тисяч
гривень. А у батьків — будівельника Дмитра Пилиповича і працівниці
магазину Віри Дмитрівни — таких грошей не було. І вже думали відмовитися
від тієї поїздки, але вчителі наполягли, що їхати треба, адже такий шанс
рідко кому випадає. Отже, спільними зусиллями з допомогою меценатів
зібрали потрібні кошти. Хлопці ж, образно кажучи, підкорили Париж,
зайнявши перші місця у єврокубку! Організаторам навіть довелося терміново
виготовляти другу золоту медаль, бо ніхто не сподівався на те, що
переможуть два брати.
То була перша, але не єдина перемога. Бо далі хлопці, які після восьмого
класу стали учнями фізико-математичного ліцею при Національному
університеті ім. Т.Г. Шевченка, не переставали дивувати, стаючи
переможцями або призерами різних міжнародних олімпіад — у Хорватії,
Мексиці, Казахстані... І що цікаво: практично всі нагороди, медалі, призи —
однакові, як кажуть, рівносильні.
З раннього дитинства Леонід і Микола нічим не відрізнялися від інших дітей
— так само пасли корову (навіть на їхнє прохання батьки завели другу),
ганяли у футбол, мріяли про те, що стануть футболістами, були
комунікабельними, товариськими хлопцями. Але були в них риси, не зовсім
характерні для інших — вони до всього ставилися серйозно, по-дорослому.
Чи це стосувалося допомоги батькам по господарству, чи навчання, чи гри у
футбол.
Близнюки завжди йшли попереду інших. І завжди одержували престижні
нагороди не тільки у предметних олімпіадах. Скажімо, вони ставали
переможцями акції «Гордість країни», мають відзнаки від президентів
Віктора Ющенка, Леоніда Кучми, одержували стипендію від Святослава
Вакарчука. А ще у їхній кімнаті в батьківській оселі є футбольний м’яч від
Андрія Шевченка та чимало інших пам’ятних речей.
Зараз брати обживаються в Москві. "Відмовилися від президентської
стипендії і пільгових умов від провідних вузів на користь Московського
фізико-технічного інституту - він один із найкращих у такій спеціалізації у
світі. В Україні рівних йому вузів немає. У хлопців у групі - на фізиці
твердого тіла - всього 8 студентів", - розповідає батько Дмитро Пилипович.

Хлопці після закінчення Московського університету ім. М.Ломоносова
пройшли стажування в США. Зараз працюють у сферах банківської справи та
нафтового бізнесу.

